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- - --------,1 C Meclis bugOn toplanıyor ::J ıu • '"'~ Japonlar 
Paslllkte 
harekete Saracoğlu, yarın Partide 
geçtiler 

Avustralya 
tehlikede .• 

beyannamesinin ana 
çizgilerini anlatacak 

Japonlar hafta içinde 
Avustralya şehirlerine 

13 akın yaptılar 

HükOmetin beyannamesinde yeni icraata tevessül 
etmek vadinde bulunacağı haber veriliyor 

Bir adaya daha 
asker çıkarlldı 

• 

Şark cepheshıde bir nehri geçen Alman oısiklı?tlilen 

Tebliğlere göre 
şarkla vaziyet 

Ceaabda Olaganüstü 

Hafta sonunda münhal dört meb'us.uk için kısmi secim yapılacak 

takib devam 1 ç l 1 

edl•Or l arpışma ar 1 Vekil lstanbul ve İzmir 
" . oluyor ticaret odaları mü-

1 messillerile görüştü 
Almanlar Kuban ı Almanlar bugday 1 .~a.ra, 2 <A.A.> Ticaret ve. 

· i kilı Ddktor Behçet Uz, batı Anada 

SJdneıy 2 (AA.) - Salomon 
talknn aıdaıfarııo!Jnı cenub ucuırııda buı. 
luırutn Guıaıdıdlca.n.er adasına çılunak 
.uıretıile, J aporllaır, yeıni Kaıled'Clnıya. 
ya çok ya.l&e.fffilf buhı.n.maktadıırılaır. 
Di.işm.a.nlln ibu adada hummalı su • 
~ile yıeınj bava meydanlaırı yapmak 
ta ormaaıına baık.ı.lırsa, yeni deni~ ha 
11dk.edkmn<Le uçaikla.rı için kua üs • 
~ haızıırl ')"ol' die.mektir. Bu adanın 
ifgal.i, Yeni Gineldle ormanılık böl • 
tıode Kokoda için yapıJ'an pdJetti 
rnuhaırdbe ve Avustralyanıın fİP1•1• 
hı.tı ve dıoğu ık:ıyılaıLna hava hiicUJ11 
-Tlın1n :y'enlideın ba.şılaması ka.dar e • 

bcan.milyeıt.l.idıir. Sedef dıenİlzi ~~· • 
~ cenahlıa:r.ıında kara; ü.1~ • 
amdcın haırck~ eden UıÇıddların hi • 

l·stı"kamet"ınde 1 tarlaları bölgesini : ıu villı.yetıeriruıe bır haitaaaooeri 
i t hd"d . 1 yapmakta olduğu tetkik seyahatin B kfl ş·kru S AT M ı· 1 e 1 adıyorlar dıen bu sabah Ankııraya dömnü§ ~e u . 4nlCOı:1·~ •. ec .. ~~e .. beyanatta buıunurı\'.en ilerliyorlar ı - ive kendisini be~demekte o1an An- ~ara, ~. (Hususı) - Buyuk\olurnune daır Başvekalet tt~ikere 

Moskova, 2 (A.A.) _ kara, İstanbul ve İzmir Ticaret O. Millet Medısı yarı? saat 15 de ıt~ ~ il~. yeni h~~~et~n teşkiline da 
--· . 'h 

1 
. . ~- I daları mümessilerinden mliiıt.eşek- lanacaMır. Yarınkı celse uzun S"Ur ır Cüm!hurreısı ği terlreresi okunr 

(Devanı• 5 inci sayfada) 
---<>-

Volga üzerinde 5 rınc us~ Dmu~abırı b'l<iırıyorı 1 kil heyeti kabul etmi"tır miyeoek, ve Dr. Refık Saydamın (Devamı 2 nci sayfada) 
enu:u on un ayakları ara- "' ' · 

vapur batırlld• sıooaki arazide bugün kat'i bir 1 o D .11." k d 
~;yd;~s~'t%~~~.;~~~:e:::: ı lngiliz -Alman Onanmaya l )ı,a 8 OD Mısırda 

bareklt 
darda 

~:~=:~. :~~~~~:;aa s~~= odı~en~taeı:~ı"am4e~dbln;~l~b~urotlu:nean~~~ 1 hava ve deniz yenı· subaylarımıza 
zilerine girdiklerini bildiriyor '"' _,, n.ı.. 

Be.nim 2 (A.A.) - Alınan or. ~ç: ~:~~f:ı~:i~i~,:~n: çarpışmaları dı•pıomaları verı•ldı• 
dttiları baıjk;amuıta.nlığımın tdb1iği: sunun en az ikisi ve Alınan, Ro __ 

Şark cepheaill'İ.'n cenubunda dur - men; Macaır ve Fin olarak en e· k Al h . 
Yanhz iki taraf hava 
kuvvetleri faal;yet 

:rnada.n <:lü§IJUlnl takiıb eden ecri teı az 60 bin kişi. Rusyanm mün. lr aç man Ş8 rl 
ki!Hcı!te ~adıe tümeni.eri yor yer b:t cenub bölgesine doğru ıleri gUndUz bombalandı 
d'üşma:n aırdç~ları tıarafıınıdan göste. süriilaniliştür. Hitlerin Rus buğ-

g Österiyor lar 11b ~dç.ı mıukav~e.ti kırarak K_ u dayına, petroluna ve lkömıüriine 
b ""- t,,_ ..ıt" d 1 h k ~ı -- kavuşmalkta ve Sovyet askeri' 

K h
. 

2 
(A.A. p .. ~ 1 .... • JA.aırtlıcı mı •e a: erı aTe e=ı • 

a ıer, .J - azar gum.. d ...... :ı.J d' ç b · · (De s · ı f d ) 
=~~~i~üşWrek İngıliz Orta- ne eva(o:;~ıeır5 ıh.ci :yf:~~)ıne \.. ............ ::: ...... :~ ... =~.: .. ~ .. ./ 
Keşif faaliyetimiz dün büıtüın !k.e- ~~ 

Almanlar da dün sabah 
lngiltereye hücum 

ettiler 

Dün Mersinde yapılan töre 1de Genel 
kurmay başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak 

Amiral Ş..:kru Okan bu~udular 

Okul komutanı nutkunda Atı 'ay şeh. dlerinin 
muazzez hatıralarından bahsetti 

simlerde devam etmiştir. Kara 1 Askeri vazı·yet :::ı 
kuvvetlerimiz nakkmdn 'kayda de. L- Berli.n,, 2 (A.A.) - Resmi teıbliğ: . . .. 

Pek yükselcten uçan b "rltaç in. Mersın, 2 (A.A.) - Denı.z harblfi eden RCnÇ subaylarımıza toenl< 
ğer başka bir şey yoktur. 

ge~~ :r:n~ı~:wf:~a~i~:~i~~~~~ ~ark cepbesı·nde Knbaıı 
giliz tayyaresi dün öğleden son:ra okulu güveııte ve makine kısımla- d "plomaları verılmişt:. 
ganbi Almanya üzerinde hmpala. nndan mezun olarak subaylığa ter (Devamı 5 inci 5ayfada) 

muharebe bölgesmde duşrnan Y 
~:~~!;:;t-:::r~r·~! is ikametinde Alman takib 
bi.ııço'k düşman taşıtını ıtahnb et. 

(Devom• 
5 

U.cl .. yfada) hareketinin ehemmiyeti 
Fransada 

komünistler . 
faaliyetle 

iki polis, bir Alman askeri' 
yaralandı, halkdan da 

bir kişi öldü 

Clermont • Ferrand., 2 (A.A.) -
Ofi: Öğrenildiğine gijre, dlün öğle.. 
dıen sonra saat 16 da, bir lkamünist 
kadın bir yiyec~ mağazası önün. 
dıe be.kliyen halıka propaganda be~ 
yannameleri dağıtmakta V€ nutuill: 

(DevMJıl 5 inci aayfada) 
--01----

• 
Yeni Iran 
kabinesi 

Japonların bugünkü durgunlukları Rusyaya 
karşı bir hareket hazırlığı mıdır ? 
Yazan: Emekli General K. O. 

ana uçuşları yapmıştır. Biıikaç şe. 
(Devamı 5 ancl sayfada) 

Mpiıum Ali Haydar Aktay 

Acıkh bir ölüm 
Eski Moskova büyük 

elçimiz Ali Haydar 
Aktay dün vefat etti 

Esld Moskova büyük elçisi Ali 

Londra, 2 (A.A.) - Royter ajan l Ha,yda.r Aktayl!ll dün Büyükadadaki 
sırun Tahrandan aldığl lha.'bere gö. ~ cıvinıde bir -kıriz netices'ınde eni ı;u. 
re yeni İran kaoınesirı.i Krvamüs. ırette vıefat ettiğini teessürle ha'ber 

saltana teşkil edecektk. lr.an ıpar. a1d~. 
lamentosunra Kıvamüssaltana 51, Bir müdldettenber~ rahatsız bu. 
SülheyJi 28 rey almıştır. • :fa'rrt cepnl•sıntn cenub kısrr.ım g~stenr '101".ı.. lrı.ı.n.an. !hatta i tirahat ve tedavi içiın 
Tcşekıkül edeoe!k Kıvamüssalta. 1 - ~nk cephe.inde: larındaki Sovyc.t kıt"alar1nı fa.aıia. İsvi.ç.reyıe gitm:eği düıünen merhum 

na kabinesi, mevcud anuahedenin Şark c~hesinft\.. ae.rıub kısmında aız bi<r su-rette Kuban nehri genel mcSle:k.tıen yerişme kıymetli bir ha. 
ahkamını yerine gettrece-k lblr şe.. A1ma~.-JIMittet.klerin.in aeri bir. istikıametin.de ta.lcib etmekte, Sov • ııic.jyoci.mizch. Vefatı h.abOt"i büyük 
kildıe çalışacaktır. likleırile piy.0. tıijm.enleriniın ka11ı. (Devamt 5 inci aa1fad.) (Devamı 5 inci sayfada) . . ,. 

Dünkü at yarışları 
çok heyecanlı geçti 

Yarıılardan bir görünilı ve koıu'iarı bey«arua takib edenler 
(Yazısı sayfa 4,,2 de) 



2 Sayfa 

•• ergun 
ikinci cephe 
Etrafında propaganda 

\.. Ekrem Utaklısil 

A fm"anya Va.ffeııı alayhrını garb 
cephesiıne gönderdi. 

Bu js·m bizce herhangi bir mana.. 
yaı d:eı!iJet etmerz, yalınız verilen taf. 
ııUattan. anl.yıon.ız, kl bu kıt'alar 

Almıanyanın en sec;ıkin kıt'alarından 
mürckıkeb inüş. 

Vatffcın aJayla.rı tımldı, otomobiL 
li, zııtd1 kn' alar halinde Parletc brr 
geçıid rC!mi Y1lJ)llnık kıyı böJge.,ine 
doğru yo~ın.a devam edıyor1.a.r, 
oraya varır varmaz da hemen bü.. 
yü1c manevra!!ara b:ı,lıyorlu. 

kale: 

SON POSTA 

Kolay yapılan vazıfe = = 

Ağustos .., , 

Meclis bugün 
top anıyor 
(&§tarafı 1 inci sayfada) 

oaık, bunları Saffet Arıkanın Erzin 
can meb'uslıığuruian istıfancmsi 
ve ~n. ile Erzıncan meb'us1a. 
rmdan ikısınin ö.düklerı ha:klkın. 
da:ki ezlkerelerin okunması takfib 
edecektir. , 

Salı günü Partı Grupu toplana. 
caktır. Bu toplantıda ihüki'tmet.in 
Meclisin yaz tatili devres·nde al 
d~ı türlü ~.ktısadi. tcdbırler izah 
edılecek, dunya hadiseler: hakkın 
da grup azaları tenvir olunacak, 
v_e Başvsıt 1 Şükrü Saraeoğ:u Mec 
lıste ~uyacağı hükumet beyanna. 
mesın n ana çizgilerıni arıe daşları 
na an'1atacaktır. 

Ve.Hen n BŞ'bırının garb cephe!sl.. 
ne yoUaınıması ııarb cephesinde b11. 
lunan Aı:maaı. tayyare kuvvetlerinin 
az ~ aırt•rı'hmısile bir zamana te. 
ısadüf el~ olacak iti, Almanletın 
İng.ı1°'z hücumlarına mukabeldleri bir 
dereceye kadar zi}"ldeleşiyor. 

Sevdiğine veya hareketi ile alakadar oldufuna vuifeain.i öğretfr.. Vazife bahsinde mühim olan nokta vazifenin ne olduğunu gö$1erİp 
sen büyiik bir İJ yapmıt olmazsın. . anlabnak deiil, vazifeyi ıevdlnnektlr. 

H~:r verildığıne göre Sa. acoğ. 
lu hükumeti beyannames·ndt.. Cüm 
hurzyet .Ha.Ik Partis. progrcomının 
çerçevest iç nde yeni ve esalı ıcra 
ata tevessül etmek vadinde bulun; 
ca:k, ve bu icraatın başlıca esasla. 
rıru ~anname~tnde izah ve !şa. 
ret eyliyecektir. ----"-............. -·------·------------------------------~---------------Bundan sonra Almanyanln Daıt 

Reidh mecmuasında pmpaganda nıa 
Ziri dokoor Göbıbels.in yeni bir ma. 
kal · nin ç•kmış olduğunu i.şltiyo • ( r aberle • ] Büyük Mıllet Meclismin bu yaz 

topla~tısı ni?ayet on beş gün ika. 
dar s~tır. Ve bu sırada bJlkaç 
parti ~pu 'topıantısı yapı acak. 
tır. M~lıs çalışmalarını tam~ılıya 
rıtk 1 :tkincıteŞ'rıne kadar tekrar 
bir tatil devresine girecıekitir. 
Bu devrede Cumhuriyet Halik 
Partisi çalışmalan ib kınım. 
dan bütün yuııtlta geni~ b r faali. 
yet olacağ.ndan meb'uslar .ntihab 
dairelerine ıgiderClk tetkik ve te. 
maslarda bulunacaklaı-, Eylülde 
baş.ay p Birinciteşrin ayı sonunda 
bitecek olan Parti, Ocak. Nahiye 
ve Kaza ıkongrelerınde bulunacak.. 
!ardır. Parti kon~leri ve yenile. 
necdk olan belediye ile vilayet u.. 
mumi ~eclisleri seçirnlen dolayısi 
le p9.11tı m~etıt şleri önümüzd.-eı'ki 
aylar.da vazıfeleri başınd2n ayrıl.. 
mıyacaklandll'. 

ruz. 
Doktıor Göbbe!s: 
- Haydi, diyor, ge!iniz, mi bek 

liy.onız. 
Bu, Ahnan tarafının küçük o·r 

aynas•dtt. 
lng& tarafının aynaslna ge]'İnce: 
Havıa Jruvv.etleri 1kumandımı ge. 

nend Harris mikrofonun önüne ge. 
çctrek A1man milletiıne h itab edi • 
yor, hül'isaten diyor ki: 

• • 

Uzerinde 2 beşi 
bir:ik ve 7 sarı lira 

bu unan dilenci 
- Sizi durmaden bomballaya • F alma 

cağız. muharebeye devam edemiye. kadın: 
cCk b·ır ha:le getirinceye kadar bom. 3-4 

adındaki bu dilenci 
«Bunlar bir fey mi, 

bin liram da evde 
•aklı!» dedi 

Piyasanın kontrölü 
için yarın ihtisas 

komisyonları seçiliyor 
baiaıyacağız iyisi.mi geliniz, ıimdi -
den teellm o u:nuz. 

Hava ıkuvvctlerL kumandanı yaL Bdedi bıtasıı tehir dahrlind.e 

Komisyonların listesi Çarşamba günü ticaret 
odası meclis içtimaında tetkik olunacak 

nız rnlk.rofonun önünde söz eöy~ • tldlaşaın ~ iler k 1 tıwı •• 
meldle kalmıyor, bir tam.itan da fi. ad~} idldc~.L ed arş a~..ı:~- mu. Gıda ana.deleri satışının setbeSt p!lacak Ticaret Odası meclisi içti. 
liyata geçerek elinden geİtliği keda.r c eye !f etıR: evam oua;yvr. bıra'kılınası üzerine piyasayı tan. maında tetkik olunacak ve azalar 
Ahnan ıth:ırlerini bombalamıya de. Bu arada yıen.Klenı 8 dilenci daha zim ve mfuıaka.te için mü!him ka- kat'i olarak teSbit edilecektir. 
vam ediyor, ki kısa bir müddet için. yu~anarak dF~eye scvkedifmiş • rarlar verıldiğini ve lkontrol ekip. Bu iloontrol lromlsyan1an hafta. 
de tayyaıre!S.'nin dle bomba'!lln :n da krdll'. B.uınlardan Rec.eb k..ızı Fat • leri VÜ<euda getirileceğı.ni yaz:ınış. da binkaç -gün toplanarak devletin 
cıı·v-ts•nı .a.Tt'ırırntya muvaffak ola - maınıın üzcrindle 8ci aded beş:birlik, tı!k. 

" 7 d 1~- uh.!'.. · • serbest piyasa kararına aykırı ha. cıtktır. tane e e.arı ıunı. 7. ur etmi§tu-. T icaret odası 1dare heyeti yarın 
Bu da lngi!'lz tarafının. :lcüçük bM- Fc:tma, ~ınan ifad-e!sinde: bir toplan~ yaparak muhtelif gıda re!keti görülenleri tesbit edecekler 

.:u 1~ • • ve alfukadalara bildireceklerdir. ~-n.asıdır. <c- Burila.r bi;r tey mi, 3.4 biın mac.we~rei ve zaı urı eşya ıtioa:reti * 111.iııa. par.am da evde salk:lı. » iU bel eri için piyasada tanınm~ Kara iborsacıbk yapmak ıstiıyen. 
'kımse. ler<len mnr~1·keb ı·htısa· s ko ler şiddetle takib olunacak ve bun 

Alınan ordu•un.un §ark seferine Dcımiştiır. Dlienciler hakkın.da ... ur. • 
Jı...arrar verdiği dakikadan itib~en .ka'l'llUJli taJdbata g~ilmiştir. misyonları seçecClktit· Bu ikomis.. lar bir !kara liste haUnde il§n edi. 
ga b ccp'h~nı"t hCT ihtima'J.: .karşı, _'J'O_n_ıa_r_ın_ı_:sı_e_s_i_Ç_a_rş_am_b_a_gu_·_· n_u_· _)_'a.._ı_ece_k_t_ir_. __________ _ 
e'linde mevcud her vas t-ayı kol'lnna. Tramvay ücret
r.ak tahkim etm~ olduğu. Jdd~ını 
kolay1ıkla kalbdf cdeıbr.ir'z. lerine zam.ar 

Mil.i müdafaa ve 
Adliye Vekılleri 

Ankaraya cöndüler 
Bu, en iptidai bir ihtiyatın 1ü • 

zum göstcrd - bir hareketti, bu ha.. 
tekd efbctte yap.imi~ olmalı<l ır, 
buna .mt&a.'b1l, Alman ordusunun 
k.aıada lngiiiz ordusunu yenebilece. 
ğıi ka.-ıaat;ı kend.lcrinde ne derece 
sağlam o'hır ol.sun aynen kabul 
etmek bize güç geliyor. Bugün Ai. 
nıan ordll3u şat'.kta seferlerin en gü. 
cümi, ayni zamanda da en kanlıs:nı 
yıaptyor, he~ün binlerce kurban ve.. 
riy.or, bu kurbanlar sayısını bh tane 
bile artı:rrn.a:k astemiyeceği muhak • 
kıa!k.tır. Bu it'ibarla p.ropaganda na. 

Belediye, muhtel· f masrafların 
eskiye nazaran Ç(Jr::. artması üırerdne 
yeni var dat kaynakları bulunma. Büyıü!k M.llet Meclisinin bugün 
sı etraf ll'da tetıldkler yapmakta. toplanması münasebctile şehrımız 
dır. İlk planda U'amvayların birin. de bulunan Milli Müdafaa Vekili 
ci mev!kilerine iki kuruş, iknd General Ali Rıza Artunkal ile Ad. 
mevlkileri~ bir kuruş belediye liye Vek.li Hasan Menemencioğlu 
zammı yapılması uygun ıgörülme:k dün alc§a.mki ~presle Ankaraya 
tedir. Bu zam elekt-r·k tramıvay ve hardket etmi.şleroır. Vekiller Hay. 
tünel işletmeleri umum müdürlü- darpaşa gamda Vi:Ayet, Partı, Be. 
ğü ıtarafından halk.trın tahsil -edile. lediye; Adliye erlkanı, yükısck tüt. 
cek 'VC ibeledi~·e verilecektir. beli subaylar ve dostları ıtarafın.. 

dan uğurlanmış1aroır. 

tıırınrn yazısı sadece 'b' r propa.3an. Güzel San'atlar ıergisıi 10 gün 
dadnn ııbarettir, netek·m Jngiliz ha. daha uzatıldı 

.Mecı:isın yaz tatıhni §ehrimiz.de 
geçinmekte olan meb'uslar da dün 
a:kşa.mki trenle Ankaraya hareket 
etmışl enci ir. va nıaırının Alman milletine lca7«1 c::..eı Sa ·~·l Ak .J · • d . l d. b' . ...... n ·- ar auernusın e ---o---yaptığı h ta.be de öy e ır, ve ız- m 11... •• •• _ı....ııı • · t·- '-·ot' ~ •· d . . uutwı ~enn ış ıra.11. re vucu a 

kıanaatinize göre maksada eı:ışmes: . . Galatasaray reıim ıergiıi 
çıok şüpheli bir propagandadı.r, :zi:a getudl~ ve .• 18 Tcan.muzda açılan bugün açılıyor 
ındVZuu ya. yanlış seçı.Jmiş, yahud ~inin 'lnrgı.m kapanması evvl'foe Gü:zdl San'atla.r Birlıği res·m ;ıu-
ila eon tamfı eksik bıralkılmMır. te'karrür etmişttr. Gösrerlren urm.ı. 

" .ı,,L_ • · Ak d · .:..J bemi tam.fıınıdan temi> ed%1en 26 ncı Filhabka İn<riltere Ahnaın -hir. mi aıu.&a üzeımıe a e:nu: •uuare& 
c· y- • •!(ct.Jcl • • 1 O " d h Gafa~ay ~i.si bU'gÜn saat ler'ni durmadan bombalayacağını sergı nw u tmı gun a a tem· -·o 

söylemo'kte ve bu karaxını Alman d.ik:l etmiştk Sergi 13 AğUS'toe.te ka t 7,30 ela aç:tlncak.t'IT. Scırg'ınin açı. 
ha.Jkına ~~ğ ederek Alman ba&ı. panacalktır. iış töreninde vı1iayet erkanı, rea -
nıın r.Mr'le?!ini rıevtctmiye çalışmak. -o,...___ eaırıllaır ve diğer davetllkr hazır bu 
ta bi.r fayda ümid edebilirdi., cieT hi. Fakir çocuklar menfaatine lunacıı.ltUır. ____ o---
ta'bın fl~tnuınıd!:ıı A.lnıan halkını te~ -

clmıya davet edecek yerde, A,. verilecek balo 
man ha1kına müsbet bir teklif yap. C. E. K. B~ Kazasından: B-"...şlk. 
liıi"Ydı. mese1ii: ta.ş Oocuk Estrweme Kurumn men.faaU. 

Jşga'} ettiğmflz ya;bancı toprakları ne 5 A!ustos 1942 Çarva.mbl. &'Ünü ak_ 

bımlbnız, 1buna mukabil Alman top 1 Suadlye PlıiJıında fevkW!e bir ba 

ralldlar:ının ~r karı~ına bi'k d.olC'lmı.d 10 tertib edildlğf tqrıf buyurulaca& ~-
'·- nt.1 muhteremenbı fakir 7nrulan .e. 

mıya;,ağın.a ~ oııunuz. Jes di b .. vfmUrme'lıle l>erabtt ne,•eıı bir cece re. 
Şek.llmde bir şey söy ey ı, oy. e)recekleri llln o1unar. 

le yapı1mayıp da Alman ballcının 
kav•d ı:z prt111z teslim o1mıya davet 
ed.!Jmc · loo'layhlcla tahnrtn edile -
b&l':r i Aqman ha.lkına 1918 i hatır. 
l'abnış ve bcıllci de bu propaganda 

• TAKVlM • 
3 

Pazartesi 
• ••n ı • ı ı• 

-Teaımus 
~l 1942 

Ağuatos 

-Hıaır 
90 

.lııı, u. Receb a. u. 

S8 

5' 20 • 
7 

67 

l2 

A.l:man b.allkı arasında beklenenin 
tam eksi bir netice doğurmuıtın. 
H A!:mmı bugoo J 9 1 8 de ol. 
duiu. ıribi ya}nrz Fransa ile Angto. 
Sabon em.Snin kaJllsında değı1 • 
dl'r, 

Avam Kamaraslalda m~b'usla'fldan 
bazılhırı hu propagandnda yaniııı 
bir ydJ tutuJduğunuı mu dü~ndüler, 
Y'Okisa lba bilr mdıZUT mu gör • 
d:ülcr, aedcnst: meaekyi .bahis mcv. 
zuu yıapruak aı&e.ilerin. ;radyoda aöz 
eöyllemeleııiı:ıhı hnkfun.etce veri1miş 
bl!r müsaadeye tabi olup olmadı~ını 
~r ve mctınhı •naörden ge. 
çİp ffcçmediğin1 öğrenmek lst«niı • 

Büyük ıünnet düğünü 
Ç. E. K. Alem.da.r ve Ku.nlkapı K.1>1 

fannda.n: 29/8/942 de Yenlkapıda ya_ 
pılacak S'Üllnet dtijiinllndc sünnet ola. 
ea.lri yaTTUla.nn YClll!rl Pazardan başka 

her ıiiıı saat 9.14 de kadar CU'8lkaPı 

Dfça.nıwırine mllracıaa.t edem taJdet. 
tlrmelıcrf rle.a. okıruır. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA! 

Bir dostumuz bize bir ıençlik 
mecmuasından kesilen iki küçük 

tiir getirip verdi: 
. .. «- Allah afkına okuyun, bun 
ların fİİrle bir alikaaı var mı?,» 

Şiirleri beraber okuyalım: 
Dağ bafındasın, 

Derdin, e{inün hasretlik. 
AJqam olmuJ, 
GWıeı batmıt-

Balkondan sokağa 
düşen bir genç kız bey
ni parçalanarak öldü 
Evvelki gece saat 24 de Galata. 

da Yü.kse'kık.aldınmda çok feci bir 
kaza olmuş:t ur. 

YüJkıseklkaldınmda Gayret apar. 
t.ıma.n.ının 4üncü .k&tında oturan Tu 
ter isminde genç bir kız gece yıarısı 
hava alanalk. için apartımanının 
balikonuna çıkmı..ştır. J.<'ıakat genç 
kız hasta ve met:alsiz olruğundan 
bir. aralık başı d.ö:nm.aş, müvazenc 
sini atayıbederelk balkonun esasen 
alçak oLan parımaklıklanndan a~a. 
ğıya düşmüştür. 

Sukut neticesınde genç ckı:zın ika. 
fatası parçalamnış ve feci bir şekil 
de ölımilştür. Esterin defni.ne :rulh
sat verilmiştir. ---o---

ikmal kunları 
Beşikt&s na.nevinden: Kazama c!ahl. 

llnde ilunAle kalmış lise ve orta. mekteb 
ta.ıebelcrlııe m:ıJı.-.us olmak hı.ere ıo.8. 

1942 tarihinden itibaren cvtml:r.de riya. 
ziye, ffz.i.k, kimya luırı;ıarı açılacaktır. 

o 

Çapa Ortaokulu reıim sergisi 
Emlnönii Halkevirıden: Ça.pa. Ktt Or. 

ta Okulu talebeleri tarafından h:ı.zırla. 
nan ~rlerle evimls salonunda bir resim 
scrg1s.I açılmıştır. Bu acrgl 3/8/1942 Pa. 
zarte5f ıünil.nden IUbaren 10/8/1042 Pa 
za.rteel cünü akşamına kadar her l'ÜD 

saat (H) ile (18) arasında slş&retçUere 

açıkt ... 

Solc.akta, 'bqka &ilzelaitJ 
Yatakta, bafka 
Aldımıa aöz olur cll1e 
Tak ta.luftır, 
Sür aürii.ftür, 
İııadına ıel 
Piyaaa vakti 
Muhallebiciye 
Söz olW'IDUf, 
Olsun; 
Dostum değilmiain? 
Bunların tlir D)efb~ olan in. 

ce, zarif, hoı bir ,eyler olduiuna 

• u. 
llı:indl Aksam 

il. ıJ. ... ı> • 
17 15 IO 18 
8 &1 u -

Yatsı 

ı. "· 
12 1l 

1 48 

lerdir. HilkUmet au.a.lc mil!shet cevah 
vae:rck mes'ucyoQı ta.mamile üzeri. 
ne al:mıotır. 

lçmeyip de ue yapacaksın? 
iSTER iNAN 

V. 111 10 
E. ' 56 
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iSTER iNANMA! 
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Halkın sıhhatini 
tehdid eden bir arsa 

Bir okuyucumu;ı yazıyor: 
Ben cihangirde otururum. Ci 

hangir cadde:ri ·belediyenin 
himmetile geçen sene asfalt 
olarak yapıldı. Bu caddenlln 
üzerinde denize nazır ve etro. 
fmda çepçevre apartımanların 
pencerelerine bakan büyük bir 
meydan (sözde çocuk bahçesi 
olacak) vardır. 1lci üç sene ev. 
veı burasına belcdı!fece binler
ce lira sarfecı lerek bir şeyler 
yapmak istediler ve nıhayet 
yarım bıraktılar. Bııramn CJ.$. 

falt caddeye bakan kısmına aid 
duvarları da yapılmrıclı. Top. 
rak tamamen caddeye doğru 
kaymış vaziyette ve yaya kal. 
dmmı tamamen kapamış bir 
haldedir. Bur~-ı halen toz top. 
rak i!f.nde mahalle çocukları. 
nın futbol oyuııla.nna sahne ol 
maktadır. Bu, bir dereceye ka.. 
dar çoctıklann hareketleri ba. 
kımından faydalı görulsün. Fa 
kat daha fecii vaT: 

Mevsim sonlarında ve bCl§la. 
rında ve halen burası o civar 
apartımanlann daha garibi 
Taks:m t:e civarının halı silkme 
mahallidir/ Bunun ne sııati ve 
ne de dakika.<ıı bellıdir. 
Herke sin pence'fesirııi aÇ1p te. 
miz hava alacağı ve çocukları. 
nı sokağa çıkarucağı Lir me1.·
simde, ne pencerenizi açar ve 
ne de çocuklarınızı dışarı çıka. 
rabilirs:niz. Çünkü hemen, he. 
men burada her gün halı sılki. 
lir. 

Üç gün evvel evde istirahat 
ediyorodum. Senelerdenberi 
ye.,.:nden kaldır.lmamış büyiık 
bir hali silkiyo1 Zardı. Çıkan bü 
tün pislik, toz, duman orada oy 
namakla meşgul çocuklara ve 
açık pencerlerden içeriye gir:. 
yordu, Tahammü! edemedim. 
Hemen civarımızdakı polis ko 
miserliğ ne haber verdim. Ada 
mı tutııp gutü1 ılüh:r. Y r.pılan 
tahkikattan bu adamın buraya 
Parmak.kapıdan geldiği anla.. 
şıldı. lş bununla kalsa iyi, er. 
tesi günü tekrar hali s.lkildi. 
ğini eve avdette öyrnedım. Bu 
§erait dahilınde, Belediyenin 
burasını ya tamamen etı;afını 
kapamak suretıle muhafaza al 
tına alması veya tem.:zlik bakı 
mından halı silkitmemes·ni te. 
min etmesi lazımdır. O civarda 
bir çocuk bahçesıne muhakkak 
ihtiyaç vardır. B~lanan bir e
serin ikmal edılmiycrek böyle 
fena işlere vasıta olması tees. 
sürümiizü mucib olmaktadır . 
Şehir liçinde temi.::: ve havadar 
bir muhitte mikrop neşrine ti. 
mü olan ve belediyeye aid bu. 
lunan bu bahçenin ya ıslahı 
veya ortadan kaldırılmasını 
beklemekteyiz. 

Son Posta - Okuyucumu 
zıı.n şikayeti tamamen yerinde. 
dir. Belediyenin bu ar3ayı bir 

Gene ıbu hafta S'>nunda münhal 
bulunan dönt meb'usıuk için kısmt 
seçim yapılacak. ve yenı meb'us'lar 
Meclis!n bu toplantısına iştiı a:k e. 
de bileceklerdir. 

Edirnede odun kömür işi 
Edirne (Hususi) - Bu sene kô. 

mür ve odun bulma hususunda hal. 
kı zorluğa duşürm<!mek için tedbir. 
ler alınmağa baş'landı. 

U:z.unköprüde yeniden. açılacak 
ol&n ımaden komiiril ocaklarında 

icab eden keşttler yapılmıştır. 
Mıntaka iktısad müdürü Ali AL 

sırt mahall'ndc yapmakta olduğU' 
tet>kikanı bitirerek Edı' rneye dön. 
müştür. Açı1acak bu ocaklardan biri 
Karab· rcak mevki' nde olup ınükem 
mel bir elektrik t~~isatı vücuda ge. 
tirihnektedıir. 

Bir hırsız kaçarken yakalandı 
A!1ıi r.un·ınde bir uıb •kalı evvetkl 

gece Kangümrük1e Şuayibin dük , 
ikan.ıınıa ginmiş ve bf r kat el ise İl• 
ibrr Mat ça kJı!kt.an sonra ka ~ r.keıı: 
euıçüstü yıa!kıala nm ı t1 r. 

SuÇ}u dün ad iyeye t~l:.ın ed l. 
ımiış ve Sul!tanahmed 3 üncü sı lh 
cezada yapLİan d:unışma-İ sonuada 
3 ay hapse mahk&m edilm.•t<r. l ........... A ......... y ............... l 

PAZARTESİ l:ıS/942 

7.30: Saaı ayan, '1.!Z: ''ü ud;unu:.-:u 
~ıştıra.lon, '1.40: Aj:ın h:ıb rlcrı. 7.55: 
Radyo salon orkt'.ıı rast, 8 20: l::\ln saati. 
12.30: Saat 117ıın. 12.33: Ş:ırtu 'c turtı.ü 

ler, lZ.45: Aja.ns hnberlr.ri, ı3: ı)ıırkı ve 
türküler progrıtmının dev, mı. ııı ~a:ı1 

ayarı. 18.03: Raavo dıın, orkestrası. 

18.50: KanŞ maka.nıl ıroıı.ıı :unlar, 
19.80: saa.ı ayan ve ajan h ıb -rlerl, 
J9.f5: (Çocuk E irgcme Kunıınu adına 
konnşma., 19.55: Fasıl he~ e'l. 20.15 : 
Radyo gazetesi, 20 43. Bir h:ıı ıurküsil 

ö!Te.n!:romz • llııfumn türku ü. 21 : 
Ziraat ıa.kvlml, 21.10: Fa ıJ programı. 

nın lklnci kısmı, ıt.30: (Günün m~t'le. 
teri), 121.45: Beethovt'n ve Bnhm~'dan 
oda musikisi e:serierl (:?L), 22 30: Saa.t 
ayan, aj:ıruı haberleri ve bors:ıl:ır. 

(~ ___ 'Y __ e_q_i ___ n_e_s_r_iv __ a_: __ ~ 
Foto Matadn - 83 Uneü ~Y\Sı ~*

mıştı.r. İçinde guut resimler ve yaıula.r 
vardır. Flatı 10 ku~tur. 

* ilk Öğretim - ı 11 inci sayı ı ~ılı • 
mıştl!'. İçinde radell yazılar \al'dU'. 
Tavsiye ederiz. 

* ÜlJ.-ü - Bu milli kültür dcrgUntn 
20 lncl ~· çı.kmrştır. Flat. 20 urus .. 
tur. Tınsf:re ederiz. 

* an evvel bahçe haline getirme. Yarım Ay - 15 günde bir cııkmakta 
sl ve halkın sıhhatini tchclid e. olan bu aUe ve gençlik mi:c.muasmm 1 
den vaziyetten kurtarması l8- A~ sarısı do~n münderıcatıa .,.. 
zımdır. renkli blr kapaJı: tçınde intişar etmiştir. 

\_ J 16 sa,fa 10 kuruştur. Tavsiye edcrlz. 
•ı-.-_____________________ __, 



c Bir m'iLsahabe =ı c: ASYANIN içYOZO :::J 
BeSim Atalay Siyonistlerin başı 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil Weizmaun tıbkı Gandl aibl uysaldır 
'lürlk irfan haya.tının en ırnıü- ne, ıııkına, yurduna alakası \ka - fat ve fi'l köklerine göre ~ oüyük uzıa,mak ta.raf~ ..... 4 ~· 11 ' 

rum şalıslyetl•rinden l>iı<n• aid bilinden vicdanının en .ıennlil<le- aileye ayrılan bu eklerin en büyük ...... .. ır, 5 ı atinde Ara b-
oıan bu ismi tanımıyan ve onunrine kök salınış bir duygudur; be. kısmı mtüıştereıktir, yaııı bır isme larla harb etmi•e h. n d t 
muht<lil sahalarda faaliyetlerini, le benifn gizi uıun ömriiIJÜdl alt.. lihiık olan ek bir sıfata; lrir fi'le ele .7 • iT 8 &raf dar detfldil' verimleıdnı takdir -iyen ydktur. rnış ~neli9ı: bir kısmını yazıcılık.. Wılk olur. Ben bu üç ek allesiııd<!n Çevıren : Jb, -ahim Hogl 

Ben de onu birçok eserlerile ta. ta geçiımi.ş olursa... yalnız isimlıere gelen ekleri say. .. 

1 

ruyorwn, çefid çıııid ıeza!ıiirler:Ie ,Tll!lt D~ Kuru".'u' neif"İyatı~ın dı~ Visıl old~ğum _ Y"~nu < - 21 -- ııelıri.nde öbnüşt" H b . 
kenoisini gösteren uğrapna; araş . on iıeliDCl8llli t<fk:1 eden bu iti - m n ·~"''" .. ı. Mubalagaya Jü. S .;y.misl !Jderinin evi, Filis.. hi1ııi'"""' a;Q lıü;:nım:. er, ı:ı~• lıııyıct maclıle lıejıfeclerek AJmm. tınna kabiliyetlerin• hayran olan-tııl> bafta]ardanberı elımın altında,._ gorerek yuı ek d•seniz hak•- tinde Tel.Aviv civarında Re ro11> müeııoesesine bır=:::.ı et" yaya .az kal&m bil" numaralı Cilıan 
!ardan b:ri ıı. Oenım. itiraf ederim dur"""'• ve fınat buldukça onun katın pek çok dun unra kalacaltsl- hevoti>ta liınoo ağaçlariie çevril\ le böyleçe, sentet k asekotu 

1

~ 1- ~~ ~·--• o1acalı: olan 
ki Tüıt< dili tedtklerine dair çalJl..yapraıklorın.t çevirerek bana yen; nız. Ben yalnız !simlere lifü.k olan hlr omımıcığm oı_:tasındadır. Wei'.'- nd<, lııgi terenin bari> kuansna! ~.:; '!f"' bır ıdmyagerin alet. 
malanna vakıl olmakla beraber y<oni ufuklar açan mündericatınd• eklerin sayısını dfö1 yü_ı elliye Y""' maıuı bir harat aşıkıd r. Eşoiz bır na ;rardıan eden Weı:ımann bucün ıı,;,.;--odn". , h-ında ili< önce fazla dikkat na-dol~yorım>. N.~ ıeı:ıı n .b'.r hllZl_nekm bu~; ~e gozlerımi kapıya.. e~. Alıibıdır. B.rçok liderler y<!lU yeni vasıtalarla diğer bir pat'. -ılilf le, Welmıamııtı zarımı çe1ren. galiba başbca ...,._ve tii~mn guze~_ıkle~mı, ~ı • rak _bu d&t yuı elli ~kle nasıl bir gtbı eli. sıkı, kem suratlı, baoın ta- (Dewımı 4/1 do) 

eğ'me aid olduğu için, ,suna ile y<ot:lennı hayret ~ılermın orume !kelime y<ikdnuna vasıl o!unaca b.atli bır "16all değ.id r. ly;, güoel "S p t b ı 
çoban hikiyesi• olmuştu. Onu "bl.seren ne dolgun b:r sergı!. .. Kıta.. !t.nı d'iisünınek ;,,t•dlın, beynim sa. yemeğı, ~ve güliip eğlemneğ: Qft OS a ftlft U macası• 16 (13) 
rinci clef'a olarak bir hikily<n~s bın ;,.mi ve mahiyetini tefsire kA.. sıldı. Hıılkikoten türkçenin bu ka.. sever. Bir kelime ile, - şakrak ıı • • 
sıfatile meydana çıkatan bu. eser fidir, fakat anun muhtevi olduğu biliyeti en sağlam beyinleri sarsa. hayatın zev'kini, tadını çmamıasıı.. 
büyülk bir rağ1betle karşılandı. On- malumatın servetini anlcı.malk için cak derecede sihri andırır bir hu. nı b:len bir adamdır. 
dan evvel cMaraş tarih ve coğraf- baştan a.şa~ı süzımek v0 her faslın .. susiyettir. Fakaıt lbıü!tün bu taraflarına rağ. 
yası> namile bir eseri daha oldu. da uzun teva~uflardarr SıJ?1ra t-ek . ~nin hiç bir dile nasib oJ. men de kenıdisiaıi öldürürcesine ça. 
ğuna ve biık&yecilikten evvel ta. rar onlara avd-e-t etmek lazımd1r. mıyan ıbir ~ziyeti f='llerinded;r. lışır. Siyonizm ve kımyası uğuırun.. 
tilh.çillkıte de bir tecrübe yaptığına Ecnebi d1llerini talı.sil. ~enler ~u~~ ötedenberi hep biliriz ve di d~ ?uru.p dinlenme bilmeksizin di. 
vakıih.m. Gene oııun, gömıek ve bu dil_lerde cKehme aıleıer~. tem- lım!~!"1 .. bu essiz meziv,.tile ne k~- d_~u~. ~ovetbteki koloninin en 
"stifade etmek fırsatını bulamamış rinle:ı ~~paıiken mesel&. fransırzıca d~r .. ~ haıkl~yız. En evvel gö büyük iftiharı. metları1 

evi süsleoldu.ğı.ııına pek teeı:süf ettiğim da bır kıô}oten başa, sona ve oııtaya nıruz iki t'iirlkçe f-'llerde gayri ki. yıen şaşaalı Ming porselenleri de. 
Belktaşilhlt ve edebivath namında gelen eklerle nas~l zengin ~~na vasi yani simai fi'l yoktur: is'tis- ğil, ormanlığın bir k~nde ku. 

bir kirtaibla edebi tetkikler zemi değişiklikleri . vucuda .. geldiğıne rıa~.ı-z. bütü:ı fı'lle!' bir ımuayıyen ru~ _bulunan libo~atuıvardın-. 
ninıd'<:? de çalıştığını bilirdim; ha hayran oıu:ıar, e~er tu.~çede bu şe'kılde tasnf olunur. Eğer yeni Danıel SıeM anştırnu 1ıabaratuva. 
ta saıhneye cBa.şbelfiları , hık.iye eıkler sayesmde nel~t vıı~ıı?a Pf vazı. kaıbul Pdildikten ;ıonra imla rı adı verilen bu binada Weiz
sahas na cCönk• namlarile rrıan • diğin.i, yahud geleb&leceğını dü - da. lrsanın bün:ves.ır.c aid kaidelere mann'lılı. maiyeti, onun verd!iğ' dfi. 
zum eserler vererE!k şiirde ve na. şünmek .~ı1!8tı _bulunsa bu h~yr;· u~gun bir şeı~lde t-eıo.bit ecflı::ıbJl • reıkfiflerle türlü türlü feımi araş. 
zımda da muvaffakiyetleriı1e ş.ahid fn en ~?k bir k~;. e~n;~ d.1. ~ış ~1saydı fı llerin ~·azılışında da tımnalarda bullutnurlar. Bu femıi 
olmuştum; fakat onun en ziyadıe leinıden 1ı\iirlkçeye çevrı ırdıi. ~Le "?u hı~ bır 7,a.man de~ .. :·klii!P taihaım ~ ara.$ırımahrın qoğuı Filis'tinin zi. 
dlkkati caldıb olan faaliyeti türlk • fınsatı Be.si.rn A~layın bu son kı - mul edemiyen bir ittirad vıü-cuda rai 'kallkımnasile iDgil:di-r. Ddkt<>r 
çedeıki tetıkilklerine inhisar edıiyıor- tabı ve~t;cUr·~ 

1 
. ~elmiş olacakltı. Er geç bu oJa • Weimıamı Fil.'ist.inin narenciye 

du ve lbu zeminde Hk miih;m e • :Muhamr fill1kç~ ek erı araŞtınr- caktır ehtte. mahsullerini arttırmak için porta. 
geri cDiıvini Lögat.üt Tfudt• ter-ketı yalnız İ~a~~lda v_e Anaclıo • Biz cocu'k1u~umu1..da türlcce n kal lkabuldları üzennde bilhassa 
cemesi oldu.Muharrir bize gene bu tunun mu'hitelif bolkgelerınde k~l - pe'k i~gal edilıtneT.diok dah~ 7jva!iı::ı ve blırr.at kendisi tecrübeler yap. 
~inde bir "Etıtuhfet..üz.mkiye lanılan }ehçele:ıe anaat etmfiıye. ırr.a:bca ilP umcıl-ırıld•k. Ran ilk maktadır. 
fıt.l~üLTüıiki~ıı nam nıühi rek .AsY"a?ın 1:fi:'k ırk•na ~ensub ~~<:e Faıtiıh ac:ike:i rii!"'fi"vec;inı:le ye. Rehevo~a iki küçük fakat m~ 
c:?senn tercemesıni videtro.ekted:ii'· olan lkaıvimle~ının lehç.elerıne de 'lı tı.<;U1ıdıı> vat>•lrmıc: hir arabca c;·ar nalı tesadüf vulkua l(elm'iştir. Bi. 

Görülüyor ki muharririn hiç d _ "!ürıacaat et.mı~ :V.~ ~u sur:tle t . kitaı'blle başladım. bilemem ne iç!n ri.ncisi, nitrejenıin fıksasyonunu i
rup d:nıen.mooen u~naşmasmın bü ilk. sa.hasını ,genı.ş.et:n~.e oyle lbı lıundan vazih b r fkir alam mıı<: cad eden Annan kimyageri Dr 
vük bir mahsul yekônu uıe-vcud netıcey~ varm~~ır :kı turkçe şu hm sanra da f 11nıi,.in ec:;ık.l tanz<l ~ Fniedr:iCh Habere aidklir. Haber 
-Iur. t• şimıd" de önüm(ie duraJl ~~~ nde dun;anın. en ~n~in ~edris f>den rfüıdh•es'r,de emsile va sonradan hıri.stiyan olan t>iT Ya. 
oot1t vüz sayfaya yakın bir ~ ·bir dilı mertebesıne yü~seılmiş l:m. bina i1e Anıb fi'llel"'ne tasarruf 'hudi a'!imi idi. Almanyad'l nasy<>-
vüıklıi.ikte :reni 'kıtabı: Türk ~!inde ıunmaıkta~ır. . . . d!nce birden bu deminde billl!Mer~- naıl sosyalimı ikti?ar mevki ine ge. 
,ekler ve kökler Uzerfn.de ibır de.. Buna b~r mısal. zııkre?elı~: .. me büıyülk bir inikisaf yeldi. ve ay .. lmce, Ha~r. ~eız.manna baş vu .. 
nerneıı. . . Mulh;:rrır e!k!erı ~e:dı.'klerı. kök _ ni zamanda :ırabın mezid si. r~rak !f dilemıs: yerıtder. Y:tl\ıudi.. 

ffor ltı~qrı:rrı rlilfnP ı:ı1Akac::ı, nmı. l~TP {l'OfP fal;?nJf ptryııdır· İc:ım 51. (Devmn' 4/1 del lığe dönerıelk, Filistine gitmek Ü. zere yola çıbnş, fakat Basle (Bal) 

Bunlmdan 30 taneıini lttılW.,..,, 6ir arada yollı lw 
ohvacamasa 6ir Wi;re falıdim edece,:"' .( 

Soldan uta det 
ru: 1 2 3 4 5 8 7 8 g 

1 - f atanbulun 
meahar ıtır at 7a. 1 
rıeı sahası (11). 2 11--ı--+--ı--

I - Ah=4en 
( t>, Bamea bir 3 
sayı (3). 

3 - Bir hadin 4 
teliffam (Z), Ant 
maktan emir <t \ • 5 

( - Ümtd ecm. 
me (6). Bir emir 6 
12). 

5 - Mannelit 7 
(Sl , Göııün üstün.. 
d' bulunur (3). 8 

6 Kur'anı ke • 
rfmclen bir Jlılll'O& 9 
(4), Yapmak (1), 

'l - Faınoa 1J110 
(3), Vallılem {4). 

1 - Aptal f5>. 1 1 - Terai bir ~emle ( 4), G&JS. "balm 
t - Tahan'l et (3), Adama (8). (1). 

11 - Bir Boma hikiblutan (1), Bw. I -...1 

~ pUrdaı madde (1). --- (l). 
Ylllmndan aeatıJa c1olnl: 'J - Bon t1ei1 (1), Alt (1), 

1 - Vabdı a4am (10). 1 - N»lkah ..._ (lt). 

Z - Bir tmillıta nevi (1), Ödint t - PorWralı De mqhm bir eeJalr 
•enne (l). m. 

3 - Notıa (1), 'la.yrareler (1). 11 - Bir pe,ramber 13), Tm&ai ~ 
t - Nüziil et (!),Rumen parası (1). nesbıbı eııkl bir Jl)ılmı (45), 
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NUSllET SAfA eofKUN i 'JClra ~ 

PATRONA 
Sadrazam hayran hay:ran dinli. Sadrazam Mehınea Paşa eğilip! Sadırazaİn ses çık~rm~dı. K~ik Bu şaııkıyı çok nıanah bulur ve ma bana .•• Yapmak istiyoum. ö. rulıdum. Benim bir sonatımı çah • 

yordu. Şimdi bu adama mUlhür~\i etej.ini öplü: bir .kar.ı:şlklık v-e deg~!"SJZ blrv şup. pek severim. Scubert'in eserinde lüm vahşi ~ insafsız cevab verj • yo.rdu. Yan g&le baktı; şaşkınlı. 
bir kağıd vermde ileri gerıi. gü. - ~ nı~e-tlu h~~ım, henın Sult.an Ah~edını de, o~~ kendi ıztuabımı bwmuşumdur. Bu yıor: c-:- ~nıim zaif çocuğum! ... ğmn gör~ h~fi~çe gü·lüımedi 
l"üitü çıkacak, belki de hiç ymtan bu cemıyet ~ [l) edilJ;p cBa. nnın da. bir an ~çı~ ~ : pa..""Çada erfkek sevgllisin.i çağırmak Uzat elini bana, konlmıa... B~ Nereden öirenıruşti bu sonatı. Ku 
bir karı.şı'klık o:acaktL. Bu gü..'ii.1. ŞI> or!tadan kaldıdmadın bu dev. rına yetip artabıleceğmı ıyıce bı. tad.ur. Diyor ki: cGe-cenin sükllnu sana bir <Wst olarak geldim. Senıı sursuz çaldı diyebıilir1m. Çaladaen 
tüde ve:ıiri azaml Aı kayibetmek de leti aüyeyeye r_ahat v; huzu; na. liyıcmdu.. Mehmed Paşanın bu ~- içinde sana şarkılarımla yalvarı. hırpalamaık istemem. Neo'eli ol, ona da~ştı.m. Y~a.bbi bu kadar vardı. :ilki şe....Jbet 1~narlad1ktan son Qi.b olmaz. ve ruzaımı alem şıraze. lerle .alakası Zoktu. O, .daha zıya. yorum. Sevgilim şu sess·z saailer. gülerek sana açılan kollarımın_ a. benzeyış olur.. Pıyanonun başı. 
ra veiri aam kethüdasına haber sini [2] bulamaz! . v de elınde 'kılaı:fllı palasıle d~.u~ de bana gel! Yapraklar, yavaş ya. rasına aıtıH.> şarkı genç kızın o • ~a otuN§u, ~ış tanı, tıpkı anne. 
yo'!adı. MU!Slu yold<ı.ş için blır kul Dedi. Dışarıda g~n.e stı.:~ _yag attın~> [~] gel~ ~:~let. v_e ~uku • vaş mırıldan.ıy<>r. Etrafta kimeeler lümile nihayet buluyor. . .. & ••• Kayıbettiğ~ ~atip a~i. 
kethüdalığı emrı yazdırıp altını mur baş&.mıştı. Sıc!m gıb'~ men/ met ış1er.ı.ne .~;ledıg1 gLbı karışan ydk. Bizi kimse görmez, kimse ıra. Aıızuaunu kırmak istemedim Fu Ona_~ bı:bırımız'i, ilik gor. 
miiiıü.r~erek :ızattı: yağmur sa.ray kurşunluklanle pen cPatrona Halı.ı.tn> ha:k!k.mdan gele. batsıız etmez Ba.k bülbüller bile sunun ... Çok sevdiği ve bu yü2ıden düjüımuz zaman.kı Semahati kar • 

- Patrona ~aya selam söylen. cere camlanna çarpıp kı~ılıyodu. biJa:neyi dü.;ıü.nıüyordu. benim için s~a yalvarıyorlar. On. de duyarak ::;.öylediği bu prkıya ~ g~:yorum. . . 
- ?... 8iıriJJCi Mahımud', puslu bır hava.. Birinci Mahmud yava§ça sortlu: ları dinle .. d;nle de bu tatlı nağme.. başladak. Kuvvetli blir b!yecanla Bıtirdiiti zaman elinı sıktım. 
Muslu cevab vermeden .kağıd1t ya puübn~e gidea boğazın moı - Bu ccemiyet> keııAiülüğün. ler seni biraz .merhamete sevket. sarsıldığını görüyordum. Gözileıin - Tebrik ederim, çok güzel ça-

dönie katlayarak sitehlı~nın ara. duran sWa.rına bakarak cevab vet den dalılmaz mı dersiz? sin!> eeki para'klık yavaş yavaş sönırnUş, ~°:11uz. Fakat bunu nasıl öğ • 
sına scMu, sa.Irana s~lla~a kuıbbe di: . ... . - Yodk! .• padişahım. ~nların Füsun gözlemi kaldırıp, etrafa yıüzü biııaz daha. ~~:n!Ştı. öm • ~nız? Notasını nereden buldU. 
altınıdan ~P a:hna bindi. v - Benım. :ffilam, istıcal ey!c~~7': mak.sa.'!1 hiikuımet~ taha.k.'kiuan ey. baka.mıyıor, utanı.~a~. heyecanlı Fa.. miln başucuna di.kı!d.gı .kı:ı ~endi- nu'Z. 

Sadraam: M~mea Paşa dıogru l'lüık:€Dnet ş'rlk:et kabul etınedi.gını lemekıtıır. kat ümid etti(timden cok güzel söy si idi saıai. ... Bu çocuk gL't.ıtilkçe - Anıtalyada! •.• 
~aı'beyn dairesine ko..~u. !~ pa- bilümi2. .. . - Ya bu adamlarla nice başa 'k1y<:8'd~ Di·kıca.tıe .>üzüyorum onu .. mel1ha:mıetirni. ıahri.k efüyor. Za .. Gözlerim büyümüştü, 
d.şah Sultan Mahmu.d.ıı gonııp a.cı _ İl9tica1' etmezuz padı~ahım, çı:kılır? Niçin bu çocuk cia:!na mağmum? vallı Füsun! .•. 't\.na, baba ~fkıatin- - An~y.a~ ~ı? •• 
ıcı şill:ayet ~ dinle\e~ sa. Ha2!1medemeraüız. - M'üşkü1dür padişahım. o 'kadar duyarak s?yliiyar ki, he. den ma.bırum o1arak bayatta ıt& lba Ann~ ~ne bakıyolldu. Se 
d ret mühürüır..i tesli.ır. ed p ıwn... -! . .. - Saraya davet edip elebaşılar yecanma ben de kap!lıyorun.ı .. Za- şına yaşamanın bu y~taki bir genıç mabat izah elıt.i: 
ğına çekilmek istiyor?.-u. . Biır haÇım ağası şehıade dairesin hak!kın&an gele~z misiz? 1 ten ıztırabım alev almak için 'kü:. kızda yaratacağı bedıbinlilk, ro • . -: Bu sonatı radyolardan dıa~~ 

Çok genç o&p ?enuz otuz se'kız de maıhJpus bulunan esıki padıi.şah. - Sarayı hümay'.lna gelmetl-er çüık bir heyecan rüı.garı bekli}'Ol" .. mantiı.m elbette derin olur. Ac: • dinl~"*: Antaly~da ımuaikı. 
gü.nlUk padişah -01~ Sultan M& tan hususi bir pusula geti-ııd'ği i\i.'1 pad!şahım, bun.da azim b:r cla.ğınu Sı:tıı..fue.nt.'tn bu .romant'k ~kısın. yorum bu c;ıocuğa ... Güzel, caz:i!.>; mual.lımı .bir aıhıbabımız. v~--dı •. O 
mudun tahii ola'!l. bıtenlerden ha- sustular. Otuz seki:& gündenben var imiş! da gene kendimi buluyorum. Se- istidadlı, blıçotk meziyetlere sahih ~ çdk aiaıkalanm:ştı. Dmllye din. 
beri ydt.tu. Veı.ırı azam ~ebme.d bucağına çekile'll tlçünc:i Ahlned. Biıicci Mahmud gözlerini açtı: mahatle ya.şad!ğtm12 o mes'Uıd gün bir genç m. l!~akat her şey ona ?iye Idıaya.8:1d1- . 
~~a?ıın h~ra .. <!k~ak ~e: çıoculkları ve kendisi ~in yen: t!. - .Aıcayiıb! Lağım mı .cierslı? Ieri, tutuşan kalble-rimizden ruhu. bedbaht'lığını hatırlatı~r. ~~ .1:-6· Omı bu ~ ~pmağa .Semahati1' 
sn istectilinı soy~ıkle?'l zaman. minat isti~rdu. Yazdıgı acıkh bll - Beli benim saadet\u efencllm, muza yayılan, aşkın derecesi en manlarda öyle mu2)f..ar~b gol:"iidi • teşvik ~ıne şupııe .mı v~? . 
c'Bekle~n .i<;erıy~ almaların!> elin llll ilki mısraı ka~ıtırım:şırlı: sarayı hümayunda gwü bir ~mı yi.iık&ek iQkı!den d.aha kuvvetli sar. yor ki.... AI:llk _hi~. ~~~ on_un tuh edilmez bir ~le. ~.t.redim. 
e-mreıtü. B:rmf!'! M~~dun d& bu cSa'lta Ş"eirzadeler eman~ttıra bulunduğunu vehn:.ederler ım-ş! llo$1.u.ğunu 0 günlerde olduğu ga neş'elendiğ nı, guldugunu goımu .. Demek ~ ı!!!ll hıc.; unut .. 
sa'bab sadraıamla IGJ'uşecek bazı cI..ayılkı şan olan siyanrlt:r!> SulUn 'Mahmud başını önüne e. taptaze olara!k yaşıyorum. y.or:urr. _ _ ~ı, . . a ımie me~ul .. 
şeyleri ~~mı. H." şeyden. ~~l Bir:•n::: Ma:hmud müteessir ol • ğ!.p dil:.qiindü.k.ten sonra, çekine çe. Füsunun şarkısı umum.i bir tak. Sır~. sa'\lml~. Göaii!lıe.: cm.. Bu ti.trl~;uhumun guxurla 
harem ıcın ':enı car.yeler ıst ~or- muştu. Eski pact!.,ahın mektubullU kine sordu: d:r ıtıoıpları. Bu k.ü.çük kor..se- - Şimdi sıra si7.de, ~e~ım:·: ~~u.n ıyen ız.t.rr.abımın 
d_u. Sarra, •Iran• '!'"""leler; _uze- sadra.zmıa uzatarak Bfilümsedi: - Ya, tebdil .. llid gOnd•riit> ba ti hir tiyatro salonunda ınüqkülpe- lkiııci talebeonin de lu.biHyet"11 lfaılı!siJdi.ııild' od lıın . . 
r Qde ~ dwrma:k •. n~tmdeyd!. . _ v brfted.crl~r ffida b'.lü:- n~f- şmı aldınımaz .ınrsu send ılık dinleyici küUesi önlündıe ö1ıçmek iater.ım. . _ . ~ v . .., a tl'.17.a çekıldi .... 

Pad'şatnn ke1'lıOıS.tn! bekled i:..n li ~e:-:.11.., ... 1 v~ "'e"-"'da 'k-.,.mdır.;Iıa- Sadrazam 93nrdı. elleri titriyoı de vermiş 06aydık. ayni takdiri Uıanıdı, cesaretsu ve ı:Uütered • ğ~ ~iYor~, ~aokat ca~, 
habe: vt'Jn•;i'~ulH!';.~~-~ mn tıailda~mda b;r güna S'Jıniyeti. du: kazanacağınuz.a b·ç şü.phe y<ıktu, diddi. . . .. .. "...J sıl -'-~ dı~ 1iimıaı~ ~~-~~ih, b,~:; 
Çök ötlkel:yıdi ua.uırı.-. ış e~ · • ....ıı... ?'! (Arka.s\ 'L'G'r) Füsunun sesine ve ist!dadına hay:. - Sizin onwıuQ,.l.e ıııa ç~ - mu . 1• uıuı.rır.e z. 
parmak sokmak i.-:it:,.en •Elmey. mız ,,..,.....u · li.ııim? dedi.. 0eni ayıblam.anızdan kadar garib hisler iç!nde~m. U. 
dan11 müdaha!elrrin 'n önüıne ~- [lJ Dal-.'<. Cll a.t. lrKI. rıı Vtlkel& mecıllsf. 7riıkinci şar'k.ı daha istediler. koıikarım.. mn müddet uyuyamadım. Vücu. • 
ç·lmek iç'n ne yapmak lazımsa Füsun b'r~ a;;ılnuş, heyecandan Sema.hat 'k.ızuıı teşvik etti: dum bararebten kavruluyor. ba.şım 
p.ad:şahıa aeık J~Nt söy~.ğe ka-1 S"nob C. Müddeiumumi'i~inden: SJYI'ılı:nl.fi g'biydi. - Haydi Gönül! Vedad Bey ya. ~1':~~ .. $yordu. u~am~; 
rar v~41ti. Ekser lnııfü!nlerde • 5 _ cK.ra v-e ölüm> Ü söyliyeyim banıcı değil •.• Unutma ki hocan • ~~ on~n Semaha •. Gö -
layıklı bir tedbir atmmıyaca.k olUT Sinop mn11Dli ce~ -hllbı ve mevludlara. 9U mali 1 .u 1fiMe '"· m·? dır arlı.k... nul. Füsun g~yorlar. Neden bu 
sa cl'evlet · daresin.ın bir d:lha iht:. rlleCllA: llMll i!A 29118, •ıled duna 3tJ'JJHZ &lilı.iiUea .itiNı'• yirmi &ila .. 

1
Bunu pek cesaretsiz sormuştu. ~n admılarla ptyıanoya gece heıp&ini birde...'l 'karş ~<la ve 

la!c'lerfo e~'nden Y,akasını k~rtara '!"ede "._. Dl'I -~ *81Mm<?:re ~- No~n bilmiyorum.. bu haz·n şar. doğru yürüdü: . rııjh1•mda bulavn~'1ln? • 
mıyacağma kuvve-tıe ka:naatı n.r- Yevmiye 5IO ..... Ud ··- 'n1'1ecekMr. kıya Füısunun pek sempatisi 'Var. - Kus~a .. bakma~nızı r.ıca e. Hıstahk va .. Hidıseter 
dı. v Bedeli m• t '• JlUt Hn .a. ieralıaatı ~ 24U linıı1ır. Her zaıman bunu mırıldandıiını ~.m, çünku epeydir çalışama • · M ,__ .. .ı ı..~ı··-...ıu'°U o Dokt.or, derecey baktıktan sonırı Binnıci 3.ı•nuu.UB UOı1ı u.au ı:"" İhale 19/8/HI ÇwtpmM dlrii mi oa ıılıikıUe S1DeP Ciimlt.ri;,e~ .-...ı. duyuyorw:n· .. Bu küçük bir şa.tikıd'ır. dıım. _ - . - . l· . 

d.ava gi.ııdiği ~Dı genç padışahl .....-ıijllıııle J ı ln•M-. . "" bir k·ua ölüm arasında bir Ben de heınon yanı başına otur- ~uj'ünu ~ı;Itararak, end ş~.: bı 
no.nıcereden bo~azı seyrede:rlken ,_n.ç ad K kondisine yakl:ı- dum. Elleıini alıştırmak için, tuş. :yw;le, kendısıne korku ve ız.t rab1 -· 'T' . Şart.name. tatil ıüıılr-rloden--. IB rin Sh>p CMmilwrlm lliıldr.imıw,. ıwnU$lll ı.r. 1z. ~ t t.. bakan Meserret; Ha •ma· 
buldu. Sultan Mahmud gu :uımsıye mili ... taıwhle 1'iırH•B·~ &&Dleria ~ .., --· san ö!Ume val'Van:y-or: «- Bana Iar üzerinde küçük bir tur YllP 1 n ,_:A ) 
-mmsi~ oda ~rlailna cJolru bir ,... .aıu. ~ .. aaı.a tok~ Kıy _ ı.n .... DışiaO·. &JıftUe tkıi .. (AFıWNı. ~aı 



3 

Asyanın içyüzü Bir müsahabe 
(Battara.'ı 3/1 de) ı meralklı vak'alann kayı.dl~~ı· o~- (8aftarafı 3/1 de) 1 Ta•vsiıye ederim, bu harfin dil<.le 

büyü!k bir t.can ve iktı:sadi geliş- d~ ~· 1933 de kendısıle go. ga1arı11e '\~! oLduğı..: mana senve. e>ynadlğı oyunları kendi kE>nd,ni:ze 
ıne ın?l{anı, ınt..mati gbsteren por. f r·*u.gıuıın .za:ma.n bana uzwı ~ uıza • tıT.E hayran oldum. Neden sonra tecrübe edıniz. Göreceks:niz .h."i bu 
t.a!kru kat>ukian üı.er.ndeki ç.ı.ş... dıya pek y«'k.md.a Oıe§rr~deceg •. ha- faıtketıt:m ki Türk fi 'llcrı bu me -ı hatjfte bir simya kuvvet: vardır 
lrı:ası ve yimıu beş ~tl evvel asetoruf tıra.lanndan baıhsetti de, tıab1ının z'·tte Araıb .fü'IJerin· pek ç-dk ge. Gene bu kabilden: R harfi! Fıi 
ke.şfetti;gi ın.ulü ay~ çalışım.ada .İBniTıh bir :tiiır)ü haıtırlayamarlı. .. ride bıraıkacak ~ir mükemmelij'1:1 lero~ mlizarıye Jab.ik olur ve onları 
tatbtk e~ o.mıası-d;a-. A.setonını Weizmaıına karşı yapılan hu: payesindedir. Iddıa edebifaıiz ki ıisi.m haline gtetıi:ir. aea.ı ... ; gider, 
keşi! S)OJ.21n_ )a.'"atmış.Lı.-. Bugün cmn.ları.n en haş11ıeası onıuın çe:vreSl ı Tüıilr fi'lle.rl ne garb <lillerinin ne okırr, ya?,ar v.s. işımle~ lahi.k olur. 
de Aseton, Sı)'ıon.aninı yaşamasm.a ile geleneğ'.n:Tı". (:ın'.ane) esırı, ve A.ra'b dilın'n muk1lyese) e g 'rigemi. onlar da şekle, biçime; ist'ka.met<?, 

f 8 Temmuz bilmecem izde kazananlar 

ya.rayabı.lir. , aşırı d~ccd:e Ingılız taraftan ol- ~ği bi:r zerııgin. ktedır. Bu j<l • mahalle aid bir işaret vazifesini gö 
Weıi:ı.mann, mallkiınes·run bı.A. 1 duğun:da bo,planır. Ona eskı kala- diayı teşr..ıh etme!{ pek uzun <>la. I1ür. Bu r harfinde de ne zengin 

lurııduğu Rehevıoth.a baymr. Öyle lıd.r, çe.1dın.gendir, ve r~.ıa .<;el.:- cağı.ı:ıdan ef.ımdilik yalnn; l..<"a...~tle b:r mana hazinesi vard'lr. M'sale 
1.fııboratuvarımn bulwıd.u.,,,'7uı arazi. bi> diT, diye çıkı:şırlar. I•kın<:ı hu- jktifa eıtrınek mimasibdir. hacet var rn1? 
yı valkitile Pimlkten ılk h1cret ede. rom nolktası da şb::rle hülasa edı. Ben Besim Atalay g b' ıb' r :rn'i.i. İşte: D;.şan. içeJ'!i; yukarı; doğru; 
rek }';ıiistine ge;,jp yerleşen . bir 1.i?bi · : tehassı..c: değilim. faka~ öt-ed€nlbeı'i ~i. eğri büğrü; yamn yumru: 
ht'nışerisin<le-n s..ıtııı almış:ır. WPiıılroann, bu zaman-de Yahuı.. türik(.·e ekler zihnım: az çok işgal ay\l·,'Tı; sıonra v.s. 

Böliiıı::ıımıe projeaı müzakere edil. dileı-'e pasif ~~~ ka '.maınala- 0tmemış d'e,ı1ı 'dir. hatta ek olarak Bu bdı.iste devam etımeğP li.izu:m 
Giği s.ı.ralrutda, B.clııovot.h'un; u.za. nmn . .ıcab . et't ~ını, Arab~~~l~ har: keliım-eleıin ~~ne: son~nn soku'.an gömıüyıorum, bence yapılacak •ş 
tılması; .gearş!et.i].mel;,ı karar altı-na be grr.menım lazım geıld'ig nı, _bt. \'e .hr>r ıf..I"i&.gı ~ferde bır ::nann de. d'.l bahislerine uzaktan, yakından 
a:Luı<ln Aral> ta.pır-.. ıldarınııı ta u.. yıo'ld..'l can:h:-ı:nı .fe_da edeceı1' ~ nıce / ğişikliğine l*!beb olan te-k harl1€r aJ.atka ta.~ıyanla!'a Besim Atalayın 
cunda builiumduğuı anlaşılınca, İn- Yahudi. genıçlıeınnın bulun<lu~.n_ı_u beni her vakA. i.lgi:lenıdirmi.ştlr. Bun bu mümm kitabını ~ddetle tZNSiye 
giliz hudıııd tashi~-ri: « ... Bnras1~I a:nlamamaJ...-tadı'1"4 .: Gerç~k;teın m~s lar:dan 1. m, n g bıi fı'llere sokul - etmekten ve ınuharr'rini hnrarellc 
tlt FiliStin araz ane katınız,; W6z- tem1cl:it nazırı b r ke"esınde 1-011 - du'kça türlü fürlü manalsr '.'eıen. tebr~ etf!!!ekten 'baret kalıyor. 

11 Temma tArihll bflmecemiı.de 
kaun.an okayııcıılarınıı:ıın isimleri a.. 
ı.ıaiıda .Yazılıdır. lltanbu.lda bulunan • 
kDJ"ıı:cıılanmızın hcdJyelet'l.ııi Faaı1esı': 
~erııembe &iinlcci Cii!eılen sonra bb.u& 
ı~arehıuıemlu!cn allll3J:u'ı JAumda. 
1 asrnda buluna.u14rın hedlyeleri posr.a 
Fle adresll!l'İna l'induıllr. 

Bir Atatürk tablosu 
lstaıılbul Kar.acüm.rük ortaokufo 

aın.ı:f 3/E d.em 5o5 Ce.mc1 Baba. 
Bir fİ.fe kolonya 

İst:tınbu.f Le.leh T ayya.re .eıpartJ .. 
manı birinci daire 1 1 ll'lmlarada 
Eıngiın Çeı.i.ner.· 

Bir diUüne ktır§Un lıal.em 
Lii'l~ köy CIJ'll9Jitü-sü dl'lı'f 

3/A dan 20 numaralı İsmet Gül • 
~ Fil:iat:ıını, imkanı yoık e>la~ drad.a kıendtsir:e: . . lerden bara.ta .misai olarak ş har ~ Kitab Istıanıh-ı.:lcl;ı Ebuzziya Ba. 
:ınaz ... > demi~ti. - Si~niızm·~ her zaman _lngı~ fin· ziikredec ğ:m: sımevi.nıde çılmuş.tır ve bu 'koca kL Mürekkebli kalem 

Bu keresinde Weienaım., o za. tel'We-n mecl€d un:ımas na ve aı. Bu ş h:ırfı hak:katen bir dam. tah ancak 150 l\uruşa satılmakta _ 

telkin. 

lllaI:Vki İngH.iız yüksU ~r.ine kasım ona dayaın.as.na ~raft.aır lası b"r su kad~hıne dü,şerse çeşid dır. Şu kağıd buhranı zaman·nda (Son Posta Hateralı) 
evin.ı geLJdiriyc..."'ıO.u. Kom';;er, c Ye. mısınız.? .. diye soı-:mus:. Weı~~-nn ce.s.d rer.ıkler ver:cn g-.ıyl't ke-ı.kin ve basım iışlerirnn pahahltğında bu ~Ta Şükr;ye maha.1ı1esi hapis. 
tiniz çıak' gü:tel:! .. .> aeme.si üzeri •. buna cevab v~cden oncc duşun- bir boya giıb'dir. Işte: Geliş, gidiş, dörıt :v:üz sav:faU~ cilde bu ~ hane .aırke.sı 95 numarada Muam • 
ne şu cevabı vereni.ti: mcsi ~-e te.:ııc'.kat:ta. lbuluınma~ı :e· göniş, hu1u~ v.s.: g:rişnwk. konuş. ucuz bir fiat konum:ıs ndan i~tiia. mer, hta:ıı.bul 42 inci ilkokul sIDlf 

_ Evet, ve büvük cnüitüı:riin re-kitlğ:.nJ sayJeım§ltl. Halbuıkı er./ m&'lc; dı:i1vüsırr.'€ık' v-ı.ıru9mak v.s ele etımelMJ!t'. J!. z. Tlşaklı!Jil 4 dem. \la3fi E.ndem, İstanbul Bey. • • b" s· •,.ı ünasô ıbiır flT ' . - ... ~ - • . 

mım.aırad.a. Ferruh Uğural, lstanhat 
Mirgün ortaokul 3/ A daın 2 70 Baki 
Ünıenn.an. 

Albüm 
Ka.roman Paza:r mahallesi 7 nu.. 

ma.ııada Fatma Kayhan, Ankua 
lşıJrlar cdde3i Karde~er &partımaıı.ı 
biriınci lkıat 5 .nu.mıu ada Gökçen Hı. 
dıır, .1sıa.nıbuJ cır.kek ili.esi sın.:.f 4/G 
de N cc.a:t:i Ural. 

Kokulu sabun 
(Son Posta Hatıralı) 

Ala,&ıir belediye fen memuru 
Ali~ eır.tle Suad Akgün Zon... 
gUhlU; gazete bayii Rahmi Gimey 
~i.le T.arıık Ya'lçJm, İstanbul O:taköy 
39 uncu ilEtdku!I taılebesinden KıvıL 
c:m A~n. 

Aliiminyom fxZTtlak 
(Son Posta Hatıra1ı) 

Soıma rnıahlceme ba ... ka.tihi Kemali 
Ö:zıköd.. oğlu Raıuf Özkölt 1 t~rrbtıl 
Yüıce Ülkü B! esi talebeshıdcn 503 
Necmi Oral, fstanbı:cl Şişli Hn $kil~ 
Gazi sıokak 26 nurnaradıı Madd 
S'o'.}·1an. )'azllı.lk saır.ayı oJ•rak: t.a yapııl.mı~ d'c ba..'"1gi ır • ıyom"'."· ~ ~· . . -.----~-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;,,-;,,-;.-;.-;.-;-;-;;;-;;;-;;;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;,;-;-;-;,;;;.;;;;;;;;;;;;;- oğilu Söl soltak 19 numarada Llıth .. 

~ ilıdi sa.t dü~tıüğü takd rae ::Sı~'IO'n·ı~lıer.n ı f 1 ye Arduıme.n. 
g w~~ın çok garib huylıırı kerfiillev:ırıtl müdafaaya kad:r o1- stanhul Belediyesi ltan'arı Diş fırçası Ayna 
''" _ _, 0 her ~- , 1 ıı...· • fen i.n.ıannı c:ıFrotlern('J!\'.te asla te!"E'd- (Son Po~ta Ha!.ıra1ı' va.ı.ıulr <:ot>yuıcu eV'\e 'IJI?' Q;LU!\. ~~,, 1" İd (Son Posta Hatıralı) 

d · __ _:ı __ -r- l'ti\.. dı dü.d' et""'ı'yeceg"i muhakka~tı.r. • Tab.nıin bedeli tik tem'-•- f _,,__...ı1 F ...... ,_ 20 · ı ı f a anu uuıu-.a sruıra po ı .r.a.cı r, ,,, .. - . kti1 ... ._. Buna Atatüric. cad<leai 25 numa. staTIO'UI aııı.cı mci 01' • t•ıl 
San'addlır tarafını da uınutmamak dialarına ~re. on.ara 'a eı.. mda1!- 7fl,t8 57,60 TretlrNl'la.rın tamirinde kull:mıbnak Ü.. rada Kerrtal, Ba.fr.a. fr-i m.ücade!l~ 5 den 341 Se:'hıı.vet, latan.bul 16 :ne\ 
lazım rwı, 1 n.d Sı:k ı u.. dada ~bit edilan hakları, cırı sız -·-.. ilk.okul 3 / B den 360 Nusret Ta•eb. 

-'-·~-la_,!,!"·~a rr.~ .. ..~ s
1
. h""'"~l'l., s:'{ıh ve muıhaceret hakkı zere almaea& 16ı&O) adNl kn>sbnan. ha~tıihi Şevket Ergeneıko.n oğ:lu · 

ratı ir.QU'A uu -rg1m gorursunuz.. • =><>'uı:> ...... ' A b1a-rrı nac:ıl 1383,90 103,11 ~ ınüeısscsa.tı is;in a.lm:ı.c.·alt Ya~ E.rgeınekon, lst.ı:ınhu:l 44 üıncü luıs, .ı..tMlhuQ Fatilı İmam N')'a.zi ~o. 
na:dcııdJ.ıF. Milymılarca Yahuıd! için Vf"ri,niz; bakınıız B' rar. . Yahumi~- muhtelif kuvvette 22-W aded elek'Lrll ifil1.t'Okut sın.•f l .B de 606 lnci. kak 1 O numar.ada Bülend Arbrıan. 
o Siyeın.izmin ta kendısidir. Siyo. s~ldı:ac~.ı.arıa:~ b1 ll"Ç'Cb\atihi bir ampülü ft «fıı \alem elektrik leTazımı. Kitab 
tliismin de Weiz:ınann olıduğu gibi. mn fik.rı~'.1 r~.l~zler Ancak 2060.tO 151,st :Balat atöl"esinde ımaı ve ta.~nir ed;' _ l Di• macunu A..l--~ı· U..ı.·-~"r"'l A!hrıdı 
lI • -n..;ı .. -ı.. ~· l ·- .J ' a mese1e ~.{l t.""..l<""''· • ' . ~ • .. 'sparta a&keri hastane di;ş tabibi ucıp ..-"r" ... 

USU5ıl. cu1iuc:ı.v mecıı.s enıııue ze.K· - · ! ' ·rt a'°ki midele-ri bu- mekte olan a.rab2.la.rıl! horanmaamda .. mıanifati.ıra 63 nımıan.da İzzet Ku-
sı, zarafeti, kandmcıı kuvvetinin Arabfar .rıı~T ere - üatteğmen E.miaı o~lu Un.aıl, U:.ı:un.. u· 

8
,. __ ,,_ ı 'k~ı _ı. 11 .. , 

,_""_ l ..s...-..ak't::r.dır kullaııılma.lt ürıere alınacak boya re bo. ._.. .. M _..1.:.. h il . G . ıcııt, nec.r.K ı« .ııa rnıı.nıı. esı l ı.:aus 
~ b~~a-k ~almasına rağ.n~~:n. anwm• :e .bi ıok Si~istloe;r ya. mahıeresl. ~Pı:u.Cl u.:;w~e 22 ma a ~ M .azı bey e<>\.ak 3 nurnarad.ı Fatma Tunç.. 
ki.iıtle ı~Jnde hıç te ayni şahsıyet Sonra g~;....r ~ Talı :..... bed U . ı•- ,_ ' a s . a.g.b nurnB a:la a43 ~- '-'Üreık, r-nıaldkıMe posta t·"graf m·u..· 
..Jl,.,,;;.;-·ı • .:ı • .,,, a~arıııatt~' e:-. mım e erı ıc tıt ""mhult mlkt.aırlaırı Y1rkanda "'ıu.ı:lı '-ler "'"" .... f A I-• r ,, ....,.. e:ı u'-"' ....... ı<r ..-~ :r. -3 ~ ...,. ,&& ta. a raş, .-.::tn u eyog u un- .. İ f !:11. y J Or G 

W - . 'k 1 ...ı ...... ....,.1 Ddfotoır 'i\tei?l'tlann. Filfatin A. a.çik ekıiiL'.meye lıonulmııştar. .. •U_ '--" f 5 d s . s·· :ı. vezzı.ı r an o~u ı maz an, em 
eızm.ann vesı a aıuan uuç an.. - I C:'\.. H cu .uK.-0.ıru!ı sını en evgt Uı!'e lik k l f 2/B d 180 M 

m.az. Bazan rom'üPlle~·ır· ve sabah- ra.bları bir nu.marcı ı d ııuan ar- Şart.nameleri Zabt ve Mua.meli4 Müdürlüğü uleminde görü.leblllr. İhale 8 L h d I . ortao. u sını. e.• ' . - "' f .,,,._,~ h iiyöR mu taa e terı Kema~ P.,Jlademir, lstanbul Ar'K-'-Jarı enken kafkmayı seıv:rrıez. Bü- Mnde nır'.lı.cıt:•ve var ım l1SU- 8/8/942 Perşembe l'iinıi saat H de Da.imi En<'iimende ya.p;b.caktır. Taliblerln ' e11. 

tün b' b h k da 'Ya- suında hicıbfr sev y~mam~rar. Ya- ilk teminat, ~bu~ veya mektuhları ve ııa.nımen ibra:ıı H.zım gelen diter ve_ İzmit l.s1tillda} ceddes: 43 numara. li'3dinıdaı 1136 Ali Samı Ö1saT, 
ınavat~kg~~~~ ~ra do~ya:ı ~'!'kik hudikr ise ell~rind~n g-elen ~ay. sikalarl.le ihale ~iinü nıuayy"" sa.:ıtte Daimi Encümende buh:nmılı.rı. <7SS3) d.a. bakka!l Hüseyin oğlu Ahmed İstaınbı.il 6 Jnc1 okuldan 32 6 f.rcü. 

• J t· ·Tldememışlerd·r ======:=======================Göktürk, Ankara, Hacı Bayr-...m Se. me-nd Ürwer. e-cler de s.'"y<ısi hicıbfr evr~k Ofru- re 1 ~1 ·t<'> .. • • : • 
_ tah 'hl ·d,, Mdcıtub Weı'21TT1mnıın mu'>het tarafları A?tı lısanı, su g.bı okw- yazar v~ yi.ıksek rM:vin<len g:j.yasi e<kbiyat vim sokak 7 numarada Gülten Bu. Kartpostal 
... aya a:TmnA. e ~m.ez.. l H d 1 '-~- · u , ""''11' d·~· dl d · t..._d i '-~ B ·ı. 23 ·· )nıliı ettirımektcn hoşlanmaz. Ya.. çoktu: - er şev erı P.vve ce. Aıuıı~'. .c.ın ~"""sev ıgı , e Y1. nümu:ne~ridir. 11\l'Il um, ıtten•D111 ış'l.ta-ş üm:ıu Tekirdağ Namık Kemaıl o\ulu 
zısı kad'ın yazısı gibi kiiçüij(ttir. ~a~ti va.ndır. 2 - Gan<llhi ıtibi uz. d ~ d1lı<lrr. 4 - Muhakemesi, man. Dr. Weizımann dav,?Sı Uiğw-unda olk.ul sl~!lf •• 2/A da.n 45B Dılck ~antı. karmı ş·fa 90k.a~ 13 numaradn Hi.k.. 
Mavi ~ıdılara ve yeşil mürekike-b aşmak ~-ummd'a azami dere<:M"' tvkı y~:.-:nıdle, ras-~ne~ biır imanı o lka<lar çahşm~. ugraşmıstır iki, Kaçuk muhtıra delterı met Eren, BUTSa Alaeahırka. Naip 
ile ve el Va2lliJ ile vaz-ar. Pek nadi.T \J;VSa1ı.:hr. ZA-ki. lturna7. Ye nsta bir olan bı·r imxınd'ır. Hrdbir şeyi 1ıam bug:ün onısuız l:>!r Si~niıımın hiık. Hayraıbo.fo: Hisar mamdleri 22 dere çıkmazı 24 numarada Metha 
olara'k vazıla:nnm· bir 'kopyasını mıül7.2~cliı-~ ~ - 'Entel.elkitüel\ etmez. Mügalataya sapmayı sev. meti vücudu me-vz.1;.nrbah.s olamaz. nmnıa.rad.a Hikmet Kuşoğh, Alptrllu bta-rbi! Ka.sımpaşıa biri.ne; T otuıi 
sa:kılar. Bu;ndaıı. d<>l.ayı da birçok tatafı asla münakaşa kabul etmez. mez. NıutulklarıOOaıı ba~ları en _!Orahim Jfoyi ıekes .t.ahrikası. kıot..:ıni evleci 2J6 aın.ı•f 2 den 714 Nazmi Ulutürk. 



, ~~Dünkü 8f yar!Şl3rl h8Y6C3n~ OldU l~DE~niz~L~eva~~m~Sa~hna~lm~a~Ko~m~~yo~nu~ilb~I~~·~ 
. E•ede. 1 Cukurovada .. Vd~dl at ~rı~lam dün ~Ü -ıat v-e k1sr.a:kları arası~a ya.pı·ldı. 

D ' ,.uk b r ka!labalık or.unde, ve niiha- Me--.....a.f.esi 2400 metre idı. 
1 - yet üıç ha.ftadanberi beldmon sür - 1 - Özdeırr.ıir 2.36, 2 - Ro • 

B~lediY_e çal.ıf1yor, yeni bel.P«muklma ar~ olan yeıil kurd pr~tz~rle 900lill eırdh. Kaç haftaıdıır, m.<ın3, 3 - Koon.i:sarj. 
dıye bıta4Uı meraftnıle a~ıIJı,'ilnha edildi Adana ile Müü lbahsn müştel1elkLe ümide k.apı,anf.ar Ganyaın 1 O Fira, plase 300, 100 

2'70 aded bakır ta.bak 
so adeıl Pk.ır kase 

170 .lded cam bardak 

Yuiatt.la ya.zıh Üf kalem eşya.nuı 5.8. 942 Çaqıamba rintl sat 11 ele Kum. 
paşada bulıman Decnls Levazım satmalma KGmi57oıı.unda p~ ~ 
tır. İstekliler.in belli ıün ve saatte mezkôr lwmiı!ııyona ~ (Wl) 

birçok yollar yapıldı . ll:l'OSınJd bir k<; , .. • bu mevsim ya.rl~! ın-cla..lt1 tad,®ızltğı kııxruış ve 30 !ira verdi. Ç!•fle bahfo 
P u ınıa ve bum.dıaın d.o:layı al'ika.rıın a\m k 20 Lira, ikiE· balUa 55 Jha vl'lnl"Y'lm - ı - Tahmin olu.na.n mecmmı bede,ll 2618 Ura •lan <>•90 .........., _.._....._ •• ı 

Nevşehir (Hususi) Beiediyemi.. etliliyoT ita dlld. v .. kıy' d'u. azı· ; ---~ ,.., - --
zin faali:ye-ti devam etımekteôir. Adana (Hususi) _ Kozan, Ka H-''IL_',1~nk~~Y, ıpl ı;'~rJ~r .ı.: tir. Ai'uslos 942 Ça.rşa.mba giınü sa.at. ıs ele paarbk.la ebDtmeıd ya.ınlaoaldir. 
9,33 de yapı.lan modern bir tb . .. - ••.uı.n:ı.u aıll' u .iOO~ arın U.QruUla:n 8efinci kot0: Dört ve d.aiha yu. 2 - Ka~'i kminatı .ıoı lira 18 ltılnll olup eaııaaam. ,. niimu:nesi Jıer dil 
hadan SODıl'a eleık.trik santr ~ m:-ıd~ Ceyft}Q.n .pamuJt ~adele s.~- ya:rı1şı yap:\laın bi.ı."tün lı1t2ahlart .aı'f::ık karı yaıŞtıik-i Arab at ve :k.ısr.aklaTl · komisyonda göriild>l.Ur. 
sı yapılmış, 

940 
yııın<ia ~ya: hasını ~aW~die tetkik .. c~k U- buakık eıclem bir netice ile sona er_ .aıra.sLMa 2400 metııei:ık .VT1~1. 3 _ İs1Ulileriıı belit gün '" saaMe gae..._, pıda balmaaa ~ :u. 

be.ed:iye bınasıw.n ·~ n.iha. et zere. ma.aıt mtı<!ade~ ~duru Sa- dl P~a881ni:ın mıaını:f jokeyi, prens \ - TW1 2.55, 2 - Boıra, 3 - zır bulunma.lan. -<81lb 
b:tm:.,,tir. Bu müna~ctle b·~!ınıdetıt:m Saınkaya şehrimı7.dcn ayrıl. Ha·l-:'in.iın Romacşı.nı adeta ik'ınci b1 ... Ta.rzan. 

"' . . . ı.._... ımıııilır. ·-'----•'- d· ____ J_ -'-1- b' • 'l·l G 420 ,__~ · ·'" 150· açıık merasıımı ya.pılm.!ş, bu ınera. v .. r~ er~ gano ır teüctH e an(Yan .~vruş, pmse , 
simd:e Niğde valisi de hazır bulun- ~ıgıımm: ma.lfunata gere .. bu sa- haıtafü bil' ık~~ y~rı. Daha yr.ı~ ~ .100 kıuru:.ş; ikili bahis 54.0 lw'1'uş; 
mu~. başta vali oLmak üzere bt-le ha.~ y~ıı1rnakta ola.n mu.cad.ele f200 metreııııindle ık.~n Roma·nıı illeın çifte lbahııs 56.20 liıta. verdı. 
dıye reisim.i2 Şükrfr Süer, or~ o. Çok .ıyı nıet:iı..'eler verm:ktedır. Pa- adlay.aır.ak başa geçti. ~omansı U'$ • İşte 4 üncü ha.fta koşuıları böyle 
kul müdürü Cevdet Cingi N-evc:e.. mu'klaıra aınz ol,an yıeşJ kurt he - taıca k.c:Mılhyaın Özdeımn, 80ıJ'I ham _ bir @lilrıpıri& b.iııti 
hir halk şairi ~k Yahya ~z sÖy. men hemen iım}ıa edilıniş bulun ~ leyi t~ ~~ yapmış ve ya.T·.şm Ömer Besim 
!emişlerdir. Bu araoa halika limo.. maktad.:ı!l'. • ~ ll:iır meıWe kala kıoşuyu .k.a. Bisiklet teıvik yarıtı 
nata ilkraım edikı:ni.siir. Ad.. • MiııİI arastnda bir ııırmJıillga muvaıffaık ohnuştı.ıır. ı -•'--.ıı u ~ıı_ıt-~ • l•yı b kö ·· · _...1:1:_ R k b · .. 1ıStallll7Uu •D'JS~ a.ıan .g.nıın e • 

Denıilebitir ki Nevşeıhire .komşu pru IDf* .__rot" iln ~:;:n Y.~r~ kay etmesı~. u .d 1 cLcın terıbiıyesi. m.ü.k.ellefleriı ara&\II!ndıa 
\.'İlayeıt1erde bu udar gıüzel bir bele Dii~ ta1111ftarı Mlsia • Adana ~~ .e ~-- mtişth" .. ereb:: ... ton_a. t5n 1 Mecidiye köyün.d~ 21 ıkiltometrıe m.e 
diye binası yQMur. Belediye bun. arasınd!2ki bir köprünün uzuın ZCl- ~ıaıyaıJ'1'Jdlr, . upını ue14ermın yan.. n. .. :._J .. w•'b t"-~ JL• !J.~-

d 
• .. .. L_. }i' .. eare uızerıınoıe •·eı..J e ""'6• 1Dl$W!i.ı..,. 

d~n ba$ca. b:~. dar y~Harın g~- mand~ri ~ o~-.a.sı Ji:i"ziin .. ~ ı~ını: goıımuş vıe; oıu ~mı;~ ~r- ıteşvik yaırışı .d:üını ubah yaptdmı~l.!I'. 
m . ..;.letilımıesın.ı t~mın ctmıc:. kanalı. den .... · ft.çı ve ıtüocaT bu"ıil:k b-ır mu priizıdlen .dıoil.ayı h.ır hayli d.e u.züft' • N . , -~ __ _ı 

T ,., " ·,; • etıcoıer ~ruaraJT: 

ı - Tahmin oluna.o mecma beclel1 c311b Ura olıwı 500 a.cled kömtir ve 511 
adei fayt"a.p kÜt'Cğinin 5.AtmiCJs.!H2 Ça'qamıba riııttii ~ 15.30 u -._ 
za.rlılııla. ebiUmesi yapıh\cakUr. 

2 - Ka.t'i ·teminatı 466 lira. 50 kUl'1ll9 e1-P f8riname n niinnm.mt l'Öl"IMIE 

istlyenlerin her giin pUal'bta ıştırat edeoeklerfn de belli l'Üll .,,. eaMie 
ıtısımpaşada bu\una.n llo~na müracaatla.n. «811Zıı 

Kocaeii Vilayetinden: 
İzmi1. M~ hutaııesi için 232 .uJem 111.t ve t.ıbbi lıeva.zw 114.'ık eksll'

me mretüe saıtm almacaıldu. İhale .Aj11stosun 17 bıcJ Paza.rf.esi ciinö saat OD 

binle viliyet makamında yapılacaktır. Muııammetı brıd«i «348ııı Ura 50 kuruıt.. 
tur. İıiteiJilerin o gün zikredilen saate lıadar Z82 J.tra m111'akka4 temina.tla Y1.. 
11.yet m:U:a.mma. şa.rt.na.me.slni cörmek ~bı de Memleket hut.alıaneel 
veya. Daimi E~ümen kalemine mürM:aatJ:an. «8170ıı Ul.9)'™1 yapmış. k~ başlarına ~ ~.aıka-1e güçLüğU ile karşılaşıyordu. Beşi1n1c.i 1__ bu ..,.;;,.d.eın büt'ün \ - T~pkapı k1ii.bünden Hıam.za 

sandvk.ları k_o~~ın.·. . . Oğrend'iğim:irk ~re valimiz Akif ~ J- (41.29 dıa.k•!lka). 2 - Alemdardan 
Memleketı.n ıman ıçm ıgerek Eyi.rlqğaaı., bu işe önemle el 'koy - kn.'}'lmetıni kayıbetımiştİ.r ve ya.rı-ş so. MAırsıtafaı 3 - Hilalden Ferid'IM. =======.ı:-============-==========-

K 
"',_ Es d K k Bel ıwında ımeraikll:rlw:m büyük hiır kl\3 - ' r .-·la ... , _ _! ıouınıa. !k.ad.aır 2le'Vlk v h ı .ayım~~m .. a .. · .~ya, gı::e.. .e muş ve bu lköpri.i.nıün in.şa işini ih.a- Yaırıışta d'e'l'eıoe alan'l&ra madal - ""' tuaray ııuıwa. .. e eyecan a ge. dıy€ reısı .. Şükrü Süe: ıbü~. bı:r le etıti~ilr. Köprii pek yaıkmda mı yarış mab.a.Il'ııni boyurı.ları bü\-ük yalla.r V'erilmi,ür. . Müsabaıkatlar 9?nlHlda yap1!laın. t.aa çen musaiba.~laır çok m:.mtıa!am ol. 

gav~t gOOterm::lkıted~ler. Eski ve a ,,__,_ ~ ... _ 
1 

ıl:a _,_ :ır h.ald.e ıteıxik.eıta:neğe rne<:bl.I!' oı'ldıu. B k d ki k"' k ılfıe göre ıkıd.e:ınıs:i.zJlteıroe 11 puvanla ınuftur• MiDırl>a:k.alaıaa kı~.~nb~ 
kıymetli e~erle.rden bıri. o~an ~- ril":~ ve g.~ 6e.tşe a-ç c~ ~oma:mıın ımağılwiıyeti. d'önüşte 'bü - ey .~z a ure Gallata..aaray birımci, 9 puvan\aı TaJıt- mb'usu Ali .Rana T.arhan, Hıa1kevi 
ti.1d tbralhım Pa.şa K.alesının tams- ---o 'tıün bir trctn lbıaJk.Jlna 115ra.yıet elım:iş musabakaları sim ikinci:, 5 purveınl.a f eııııel'babçe b~ka.m ve lçdI me~ ueu f eıri.d Cc. 
rine yakında başlanacaktır. • Karabük Sal b l l el g~b.i. ildi. . . Bey'kı<n lk~e yapılacaık ~ayık üçüncü oklu. • llafl Güv~ '\'le bölıg~ eebaşk.anı Ni • 

• • • ;.an .o a yo .!'~. a \ ar:~ın nıerııcellen: lı.aınıenin temela.~a. mera.sim:ıınıdeın Kıclımlilktıcle ı 3 98ıyı iJe Gaılata. 218meıdıdin .. Kıl'Şa.11 da ha.zt•r buhınmq 
Egede yeni nahiye müJiirkri ıflıyen otobus bır köylııyu Birlncı ko!u: Saf ka-n Arah a.t aoınına bölıg:min ikhnc.i teşv~ lk.ıüreık saray birılnci; 9 purva.nla F eınerhab. lardııır. Musabaıka.laırın sonuırıda mü. 

Siyc.ııııaıl ıhi)giler cıb.ıılu 939 yılı yaraladı vıc lkı :Takıarı ~:ında idi. mıüsaıbıa.k.ala.rı ya.pı.lldı ve şu şek.i~. c;e ikinci· 4 puvaınla Beylk.e>z üçünc:ü ıkA6aıt tıervzİJİ ve sporcular tarafından 
~2\ıınlf:aırıınıd.aın ~ Esen Seıydi.. Karaibüık (Hususi) - Karabük _ 1 - Hü:rnayım 1.15, 2 - Pulat, de bit.ti. o'llmuıŞla.rdıı•r. yalk1~ 8'18.ka gÖ5teıre.ııı büyüklerine 
köy ı:ıiliiyıe.a müdütılüğüne ve aıyn.i Safran'bolu arasında işlıyen ve Saf 3 - Deeııegül. . .K:ıd1emısizllıor: . . . . Be k d G l'k kl"'b .. ün eevgı ve saygı tıezahürleri yapılmı1-
okıulh.ıın idlaıri ~nden bu etOe me ranıoolulu Ka:-a Ahmcdin olup İne_ • _Yaır:ılşllın ~" 1200 me'tt'e .T~: Galıaıtasa.ra.y binıocı; Takeıım y oz a en? ı u un tıır. ' ... , 
lJUnıu o;Jam, Saba.haddin Özolca'y Kuş bolulu şoför H~n onlu Mehme<l idi "-b!i icunıcı. temelı atıldı Puvan itib~r& lbmnctLiği kaıza • 
aıdiasın.ıın Davudla..r na.h:iyaıi müdür. Öıbayrağın iıelare-;;ınd~/.,bulunan ot.o G.anıyan. 11 O, rK. bdm 200 .t~ ç:ii~~: • Gala.tasaTay birinci, Beyloozcla yeni yaptlmaelGla ka • ın.aın Gençl~ıırliği .'klüıbi~nıe HaOkevl: 
lüğünıe vıe ayni_ okuıl mez~~ büB Safranıbo!uya ıki kilometre me J..lmıış v~ııd.i. T~ hlciınıc::a. • . . rar veriBen Beykoz ~ide ·J&.ibÜ- kupa~ı hediye edıil~i.7lii-. 
Celal OofPıı.m Öc.lemifin Kıırax nahı ... f---l K ı....::.1_.. D .. 

1 
.... tklncı kofu: Sal k-aını Arah at ve Dort tıek: Feıoeıibahçe bırı.ncı,nUn tıeımeJl atma törni dün saat 13 M~kıalliamda hirııncil.ıık alanıLaır 

. .. . ..... :;a t:Ue arauuı.n..un e:nırcı er J\.O. ı.,. _ı_n__ • J 'k -'.J~ T-,ı.-· :•-'--· --IL.-tır· ~ mudlüır'~~ ~ olua.k yünden 28 yaşlarında Mehmed oğlu g,USrl1JlW.ölll ~mocıa satı~ OŞ"UBU Y.n. ._,,.mı ııııu.ı~ı.. de ya.pıllmıştır. Törende Bey.koz kay PJU........... . . 
taıyım edlDınıiişkrchr. M-1..-~.J Gü' d" . . d b' Ar;;..T 1 - Murıaıd 2.30, 2 - Kıısmd, Bı:ı.ıyaınll.a.r. __ n··aımı kaza erkanı IOTW'\.rcu!ar ve 100 me!tre serbest: G--''erhıır ~ıu.•~ n uz ısmm e ı:r '""""J• 3 F._ı___ .,.._R. G ı_ t..:...:. • r. nı.aı.ıu , ' -.-- 'l:.!:.:.......ı • cı..,... • o ... • ba ·ı .. , - Joan. ,~: aı.aıt:a.saray u.u..rncıı. reınCT- ...l~er da.veıtliler hazır ooLuınınu!tur. ~uıuen Neıad Na.kka~. 

ıuy.e ça ~'-'n ış ve şı ı e VtUCOO.U- y: ııneısa&sil 2000- t b.ah iiklı · uuııs· t , 
Trakya Umumi Mülettİf nun muhtelif yerlerinden yara~a- "ıdıi. •aıı11.ş:ııı. m.e re fu eJk.nc1c la; k'b . b' Temeil aıtma töreniın.den eonra ı.s- 100 metııe sl'l'lÜstü: l-rfan Erka. 

vekilinin tetkik.eri rıştır. Vaık'a yara.anan Me'hmcdin ikili 
270 

b : a tasaray ra 
1 

SIZ :ı...ta1Il'bıuı1 Su Spoırbrı Ajaınıhğ'ıınıın ter- ya, 200 metre ku:balama: Kenan 
E&mıe (Husu6i) - Ediımıe vlla.. yol üzerinde bulunan hsyvanları. vıer~a.n 125• kuru-ş ~Ört tek: Ga.latasa.ray b' . . tib ettiği ·ilkiınci teşvik kürek müıa. Gönen, 400 meıtıre serbest~ Geınçler. 

eti lkıaa;Ja.r:ncL. biT tıeıılkik seyahati nı kenara çekmek maksadile bir. ı.ruıcı, ba:k.aları yapıhnıştıT. Biilmğıirvdeın Mura.d Kulaçatan. 
Üçüncü k°'8: Yarım kaın fnıgiliz Fene~e ikıinci~ aıparıa.k aıvıdet edetn Umumi Müfet. fon otobüsün önılıne çıkması neti- at ve k:m&kıla.rı ara.sıınclıa idi. Mesa _ Kıd•eımJ.iler: Ankarada yüzme te,vik 100 melbre serbst mü.keJileflırede 

tis Veıkıi~ ~tım Gündoğaın bi1.cesi.meyıdana. gelmıstir. Yaralı te ~tı 2400 m-dtııte ~'Ci'iı. Tellt: Galaııaısa.ray biırinci, Feırı.er- müsabakaları Njyazi Yılhnaz. 
:ııa iaşe ve ).-t.ilısal dıu.ıumu ve ~-davı maıks7dıilc dıerhal Safra~~- I _ lBhaın 2_041 2 _ AlcC}'llan., bahçe lık.incL A.nk.a.ra 2 (AA.) _ Buıgi.in Ka. Kulle atltamıaları·n.da Lutfi o:.-ay. 

~~ı ~11Çla..~ırmsı ve lQcmıtroıl :aş.. lu hastanes"l'le kalıı:1mlmı5 ve hadı. 
3 

_ Perlhaın. ~ tek: Galaıtıaısaray birinci. Bey. radeırutz havuzunda, bin~e aeyirci Tii&. bayrak yarişinda F evz' Ko. 
__ _.,,,,:e,,.,~ ii:zıe!llİlnıdıe al.ak.a.lı1arla t~T.dıa se h.alkikı.nda tahkiıkata başlanm!Ş- Caınyaın l l O k,u,ru-, verd.i. k.oz ik:ilrıcL önünde Halk.evi yüzme teJVik mü. .~. Nejad Na.kıkaş ve Muraddan 

biıinc.i, sabaıkıaiları yapılmıştJ ... Baş!ından ao ~ Genç.LC'I'birliği taktnıl. 



3 Atmt- SON POSTA 

Bu sabahki j Tebliğlere göre jMısırda harekitj Donanmaya i:tihak 1 C Askeri vazlret ::J 
şarkta vaziyet durdu eden genç subayları <e.ıt-a1• 

1 
. . . Ballerler . . 8&7fada) (Ba,tarafı l inci sayfada) d. 1 ·ıd· etle. mel •Jfaıla) mdtadırtlar vıe bonıa:rla •YDI zasmn _,_ __ L~~· ~ -:... edilmi1- mişlerdir. Bir Messerdmı"tt 109 mıza ıp oma verı 1 ~lduı:r~er~e ~4te da olınQ üzme Yem Gine adaeblln 

1 
.-ıau Da" ~ ıırupıar dö.1ürülınü.ştür. • rinıı ıkı--.L..- ~--L ı • f k .~~-de.. canuıb ..ı.Jtindlekj Port Moreby'nıa 

Al.an ar Ur. . . . . Alman tebliil . (S.,tarafı 1 mel sayfada) k t .. '"-.. , u.wıte!ı _ eemı~ e zaptı için vdlev küçük mıikyaata d9. 
Hava teik=hlleri .ordunun ~en ha. B~ 2 (AA) _Resmi tebüi: Torende Genelıkurmay baş'kanı. Uta :W• .bulunan birçok Sovyet bi o&.a yenı b• hareket yapmakta 
~ d~ ve v~. Mııırııııda Alma:., muharebe taıvyau mız F~ Çakmak ile Amiral Şük grup rını ~ eytemektc o!m.leırı ve müttc:IMain 90k tidded muıb. 

Balkas,a,a ~ pl1İ ile ird>ada.rıoa karyı bır. leıri 1 Ağu&tıos aeceei Ka!1itt civam. ni Okan ve Denız Müsteşar. adla. vıe Sovy~ .W~rıonez ~ınıtaka • bdeferine ve önleme hareketienaıe 
birini ııaki> edldıı da!tıalaır halinde da He°&potils bava meydanına ta nna yüiksek rütıbeli subaylarla ıbü. s ınd.an dün dahi lnr t~ı har~et ıeimen Avu.tralya.nı.n bazı liman 

1 ti 
..-.mıdıudır ~,taırdız. arruz etınifl8l'dir Bir lkaç hanga~ yülk. bir davetli heyetı hazır bulun =~ı:: karı Riyev f) • ve ha.va meydacılarına bava a:kJ'1 • 

S •a e ~ ~ keninde AJmn .. v~ pngın çıık.arıllm~. 7 tayyare yeroe muştoc. rar . ta~larıo.ı t~ • ..., 1'1P01Utaa da seri .kalmamak. 
• ~ .. k.ııt aiar.ı ~ So?et köpıu tehri> ed:ilmD,tir. Törene İstiklal :M:ır.şı ıle başlan. 1 ll'8e dmAf ~1 Utiılna • edi • tad. dar. F.Ut, lmı.uıların nazarla • 

1 
~ını zaptetmişkrciır. HU:~ t~ • ttal)'8D tebliği mış, Deniz Haııb Okulu Komutanı ~V)"et dünd~ umuma. du • :rJlııda '" t~e hayrete ,._ alaror ar ,_ 1 Weıı. ~ mOO:fa~uv Roma 2 (A.A.) - italıyan or • uğur~~ !hiçbir ası ıtereddüd gös. d~ obam~ t=~ yan bir carabet vanfıı, otomobiie 
~bu ~· aıuv • ıdulan umumi kaırargahıntn 796 nu temek.sızın seve seve canımızı ver. BUllUllla be.ı oe! lr, A~ nla. tııltm1t oJMı inN.nlaır .ı arabuını 
ywıde itıtirwık ~· rn.a.ndı tebliği • d"ğimi:z şanlı sancağımızın altında .. . & ve ma "1"- .ne kadar tah.m~ bulvrlıına 

M k k . , K aıno- Ganiler ve mM'DA~a.ri· yapılan Mıellr ceph~ :keşif biliMe törene başlıyoruz.> ~. bundan bu~ Harioof • Kurak y~ haTe tayyareye dı-pn in.anla~ da ıotomo. 
er ez 0,u r --M:L . .wta k~ gece P'fıtlen ta.az• ..!-"- fa-'ı.: • k -...led JL°'. • • sonra da genç subaylara merasimlP KetiJlm bqiancıcındanbCTı beş haf. Oİl1 O adar tahammWferaa b ) 

h • 50 •-v v-'L. "da bet cc•mıı mı.ılyeü .. ,.... ı ıımsttıır. . ta zaıtında So et bır "'--- . . u ıs .. dar ıe rıne ııuıılu nıetb:ainde """• va - - - kılınçlan takılmıs dıplomaları ve. L • .~ zaman vy • • ~ sçm, Japonların ıbk bet 
• -ı. f ~ pır boınbala~a batırılmllf. bundan K ' d rilmiştir. l'C~ ~~ tayyaTe ve tan& altı a.y!:lt y :dır m aüratindeki ha • 

kıloın ... tre mea:ı e..ıe batlta bt'I vapur ela biT mayna ça.r. at 1 mey an Suıbaylaı:- bundan sonı;-a anıd: iç. Z&~lnıl b~ _beraber Voro. m-ek.etlcnne ahşmış olan. bizleırın. on. 
- . panik lhaaraa uİ'J'9tltm.ı~ır. • mişlerdir. ınez ı :mptıetdkleriı tarihten evvel yu. la~ buaünkii durum ve harekede.. 

Stokftw1ım 3 (A.A.) - Ofinın 31 Temınıaız,dan 1 Aıı~• ~a : muharebesı Okul Komutanı subaylık şeref karı.°?'> garb .ahuı~da almı.ı. ve l1l1nıl durgunluk diye teli.kki etmemi. 
0 1dirıdiğine göre Mareşal von Bodk dar bir z1ııMı kıod! Kal~ ~~ ~ali hepinize kutlu oi."iun diye başladığı ~m_nıt ~ldukları Ul'rl~r ha~ınde zıi maızuır görmdk lazım gelir. 
Sta üıgrada karşı .taarruzuna şid - gaıbiandek.İ bö~ _buyuk bir "~.s. <~· 1 ~i sayfada) hitabesincre, ~uıba_Ylık yüksek mer- h ç biır C8l1 wmlttarı M.ldınnem~ ~L Ancak. Jap~k.J Un bugünkü dur. 
detie devam etmektedir. Bu ta.ar • mıı ağl'I" ve pdk aSJ1' öpte ~~ u • .kudretının ekonoını temeline kat'i tebede meilkurecui.ktır. Hayaıt an. me.ı.uı_na ~~ Kuban ~ •b • gunluldar n ın ..ı!k yo~laıdan 
ruz üç lool üzerinden yapılmakta- zıeıre 482 tank tahri> etnllflS. . bir daıibe vuımakta acelesi vardır. cak mefkU.re uğruna feda edilir de ka~daı ~ hareke~. ken • veya aur sebcıblerden ileri gehne 
dır. .Rjev'jn tim.ı.Lnci2 Sovy~ dUn Sovyet hükUm.eti tehl.kenin va.. miş ve Türk Bayrağınıu yannik~ di !ne rnahlUI bJr ehr:mnuyeti 0 • • lıalci1ci bir dU'Tgunlıuk. o?.d\lğuınu zaın. 

Metkez kolu Krasnodara :>O 'ki. ele ıbir kaıç Mre taaırn~z etmıı,le!'dh. h.imliğini tamarnile anlamış bulu.. deniz Ororuyucularma. v~i~elerinı d~ da -~dandac:lır. w nebnemeıl"ıdiıı ve onların yeni bir 
~metre yakla.şm:ıştır. Cefttyan edleD tfıdıdetli m~ard>der mı.yor. Rusya, §imdiye kadar fazla anlatmış. Atılay şehıdleııının mu. Biılınıdıiii veçhile Ka._ daııla.rıı. malkead için hwnmalı bir gayrelle 

Don dirseğinde düny&nl& en bü- oe~e k-.nııen mukabıl taaır-r~ arazı; fazla iptidai madde kaynağı aı.rzez hatıralarından bahsederek nın takriben ocıa kıan.ına teaadül yeni hazlr!ıü. yapmeıkla m~ 
yük taarruz ve muharebeleri de - lariııı. aiıır ve ~ k~ı~~ .. ve~•· v~ f~ıa endüstri merkezi kaybet.. ~~~in çi_zdlğ~ yıol~a. Mini Şe- ~ 5629 ~rel~ rakım! ~ b~ bulhru:d'"'lc'lar ına iınanma.k icab eder. 
vam ~~- ~ ~ ıen pu.:kurtülmüf • miştır. Bunun üzerin~ Sovyet hü- fınnzın dırektıflerı dahılınde yuk.. dagla.rı.n en yukse1t tepesıı teşkıi Aoalba, jap<m"lıarın bu yeni ha • 

V Ş·ıye '"'"& Y'z"ıyat _. . kUmeti Kmloniuya ve çete~re ne sek komutan heyetine bütün rnev- eden E1bras tepeaini.n şimal batı zırtıkDarı haıngi hedefe mütevecc"h. 
11•· "' j F~• körfezınde. muhare'bt: olursa olsun mukavemet emri ver. cudiyeıtinizle bağlı olarak gö.9teri. venııaın!larındaın nıeb' an eyleyeın Ku.. tir~ 

V.işi 3 (A.A.) - Cenub ce}iıe - eıayyaıtderİ 0omba.lalla iki Sovyelt fi m.iftir. lece'k: hedefe ula;llmlŞ ve Cümhuri- ban ndırini!n 800 ki'lometre-lik bir Bı.mu. tamamiıle biimemekk be. 
sinde Alman ileri kollan Tikorieıts ~ hıa..,.. uıira.tmı9'erdı.r. Rmlana tibiyeli yetimizn hakiılô k'"'Oruyuculan ara. uızu1uğu vardır ve bu ındür, mem • raber Japonılıı.rın, son Mercaın de • 
kaya demiryolu kavuşak noktael- 21 delı 31 T~IDllza kac:lm Sov Sovyet tankları, Alman zuhlı sındalti vazifenizi yapmış olaca~ı. bıaından rtıôaren uzunh.ıiunun he • ııizıi ve Mid:vay adaaı dıeniz muba • 
nın civaruaa u~aniır J'lif: bava~ 81 ~. tayya~e. kay !kuvetleı-.inin sayı üstünlüğünü yen nız. men )"lrısı kadar bir .aha dah»ı.n ~ ~e biilLusa tayy&1re gemi. 

Almanlar ileri hareketlerine ce. ~- A,nil zn.uddıet JÇmde mek maık:.5adiile yeni b:r tabiye kul Bunun için daima tetikte o'Lmak clıe timal .batı jetibmetinde cereyan li bak Mm od.aıı uğradıkları k11v blart 
nubu şaıtct .iatlkametinıde airatle Ab1*1 h11V8 lluvverieri ~rk ~phe lanmakıtadır. 22 nci Alman zırlllı ~Ln:i~ir, sözle.rile hitabesini etıtik.ten 90nl'8 wa.ri>a döner ve on.. ,c;zönüne alarak ve bundan evvC"l 
devam eauelatıedi.der. 11iDcfe 61 ranaııe k.~tmiPerd.iır. tümenine !kaIŞı dün verilenbirmu bıtirmi.ştir. dan.,,.... umumi ofaraıl.. garb nti. q.ıizlerin çOk zayıf buL.mdu.k•ı 
Hal~ Bielogi.nak ve Gli.no. ara- 5"Jel te1aJiii harebede, Alman.ll:Wt" 550 tanlktan Bundan sonra Atatürk anıtına kametirıde cereyan etmeık ıııureti3e bU- aırada H"mcUtıı.n huıdı.ıd!uına ka 

sınd~ı sahayı işgal etmiflerdir. ~·· 2 (A.A.) _ Sovyet ge. 1~4 ünü, Ruslar .ise 22 tanktan 17 mer~l~ . ~Ie:ıkler konmuş. ve Ka"fbl. dağlaırm~n §imal batı müın • de.r yaldaJm!~en Hıındietana taaz. 
--o--- ce yat'ISl teblili: Sllli kaybetmişJ.eni~. ~uslar,. p~u ~~eçı~ ~utea~ıb da~:etııleıre ~ ~ ~el~ek .~napa ,dı. nız etmedilderinıi dıe dü,ü:n.erdt bun 

Londraya Do·· re bU 1 ~ günü kuvveUerimiz ~ cenahlardan sen hu~um ıabıye. bır çay. zı~afetı verılere'k toren sıo.. rınm b~ !ı~ii gaıbı~e Kara. dan. eonma ıdahi batı ve cenuh be • 
KleıtllkaY•, Tsimlyanskaya ve Kus. sı ku.llarıanakta ve aynı zamanda na erm ştır. deıı&ze ~~ülür .. Anapa ~'il be~a tJ Pasifi& Hiodistıana kaTfJ yeni 

b hk. . et ciıev*aya ~elerinde düşmanla, kıendı taıitlarını, hendeklerde sak ı·kı· Novoroaıııa 111 tdU.r ve ?iman:iile apgl bareıketlere c~ pek kola ol. sa a 1 vazıy şiddetli çarpışmalar yapmışlardır. hy.arak ve. bu. he_?°:~ıerde tanlkla. Bulgaristan da Kd;aın ~ec.ruı üzerinde kain mıyacağtını, Çinde marqal Ç~a)' 
BaŞk.a kesimlerden. önemli bil" ra ıtop va.ziiesı gördurerek mutlafa k• • ld 154,000 nüfmtu Kraenovaır ve bu. Şek.in mebıaretle idare etmek~ o! 

R bl
• x.· de eni değişiıklik olduğu bildirilmenriştr. za et.ınekted~le~: ~~m~~ıa;. bu su. ışı ası ı ~ takr1ben 100 kilomıetrev cenub duiu yıpratma naab"ne yenidıen ~ 

US te IJ5111 Y • Tebliğe ek retle ~ri p~Siturtülmu$ifu. Sotya, 2 (A.A.) _ Fesatçı An.. ~euında ~ Kafkas daglarının laıin~ vurmayacaklarını ve bunla • 

ı·s·mıer aeçmemesı H~.JJ·-· 2 (AA) SovyAA> Bugday tarlaları to p ~ı.· ~- da p ırma'I eteldl'erinde bu\unan Madc.op 1'ln haricinde y...,,;.ne hedef olu-L 
, 6 m .. u:tA.Vva, - ~~ So .iıki ind h b R . n rouW\ın ve ar.r.a şı eıter şehi.rll . d &· K fkaslla ilk Üçlü - .. ~ 111& 

manidar gör:ilJyor tebliğine ek.tir. n n. ay'"'"JJ;l. b :'d art' ı ıussa- Pehıoff dun Varna ceza evinde""'*"' :r1h e .ga .. ı ·-~ rıni.l . kaJaın ve .. pakt devletleriıni.n en 
Kı'"'~ı-- . k . . d b ih nın en ı.ı-.lj'mc-~ ı ug ay ar a arın. 1 1 rd ,.....~.:oı avzast uz.c.n'll<le serp ımş iruvve1fi hasrmla.rJ bu'lunan So:vyet 

c""".ıut~a esımın c ve u şeı - d ba 1 h b ~ı- ·.,..· ş·mdı ası ımış a ır. o'l 1 d-'11....-- ·ıı_ ı· K ı _L -- . 'b d idd~.r bareıbe an zı annı ara "'""'"ı'i.ır. ! ma arı ~,-181Jc garoı u·oan nen RUıSJYanın Uz~rk eyalctl.erinıe t.. • 
. Londra 3 (A.A) - Rusyadan rın ::u u~ted' 1 

mu - Klet::.~aya'nın cenub ibatısınıdS!ki 1 T Al h rile ili!? itül halinde mütallea edilme. aTntt edellek bu devleti bhan evwl 
alınan raıporlara göre 'l'imoçeniro erT . ! mk 1.::.1~· • d birik' mUıhareıbede de, Sovyet tan!kl.arı, ngı iZ • man IVI Y8 • Jazım gelm meVk&rdir. heeab haricine ç:ıkarmaia çelıpnak 
Aı...... nJ s d k lllinuanı&I aya Ul.7't;esın e aç h .. b' ·ı--: b vd ta l l d . 1 ı .. .. ,, _ _ı,_ı_, -!!-ıl... f - _ı_ 
·~·~ . arın • taun.gra a arşı ıler. ün i inıde dönt b n Alman öldüı.. enuz lÇl•ıl'CU • .uŞ ug ay r a a. emz çarpı~ma arı . ~. onumwıuau .w.-:r :llllZ ·- iııteyeceYeııini tahmin edd>i>lıiz. 

leyışını halıg durd~dlr. ~~r. larıDdan ~elıt zo~un~ «al~ .T ıımıaU Kdkuy~n. ~~ kımımd& & amit mıevm üzeriacleki dü • 
.Amlanlaır Don havalis:nde hayati S lsk k irnind Alma 1 Sov tadırler. D.ışna.n, şımdı, cephenm (Bataarafı 1 uacl .. )'facia) Abaniar ve mıüttefilcleriie Scwyet. ~ yar nlci yazlmtzda IJIY. 
ehıemmi,yeti haiz demiryolları iç.in a:nıüdaf es ~ . n-le • gerisinde geniş ve engin buğday iJ:ıirde ilkametgah mahalleri üzerine lıer aıu.ınıe:LalU ~ıla,malar bu ... 1*.a Wniha çalıp.cağız. K. D • 
§id.de'\re çarpışnaktadırlar. Gece ~~ aa meıv er.ne r tarlaları ibölgesini tehdi.d e1rnekıte- atılan bombalar s:viı ahali aras~ hada vuıkua celecektir ve eies', Al. • 
yansı MbSkovada nep-edilen ııes. ır. dir. Sovıyetler Blr~ı~inde bütün da kayıplara aebeb olnıuflur. Bazı man nmni tebliiiınin ai sündenberi Amerikalılar 60 
mi teblije göre Don şaıianda Si:111- •k d v k•ı• • mylel'de ışıklan.o karartılması em binalar hasara uğramıştır. Yapılan muhafaza ettiii muta ve ayrıca 
l:iyaB81taya, Klespkaya; Kuçevs • 1 tisa e 1 ının ri veilmiştir. • h~v~ ~~ar:J>elerinde iki tayyare Berin lmyaaklanndan tekrar kik • gu" nde bir deniz 
kaya; Saldtada NoV()rosis'k istika • RusJ.rtn mukaveaım d\i1şürulmuştur. :zib edlmit ohıaeına raimm ~ 
metinde şiddetli munarebe16 ce • tetk•ıklerı• Mo.1wva 2 (AA) - Cephe • Büyük Britanya'ya karşı y.apılan ,.! Fon M&llftayn"in «m'.İndeki kav ÜSSÜ kurdular 
reyan etmektedir. eh eden te}g.ra.ffan gö~. Klcılıe • hareketlerde hava kuvvellerinüz ~de bo aımda Kerç boğazı . 
Diğer ce.phelerd\? maddi bır de- .. k~a cerd> blıl~nd~ 0011 d.irwğ.in den gece NorwıOO askeri ehemmi. fa.rit ibatges.iıne atilay.cak olurlaısa ~~· 2 (A.A.) - Tuğam1ral 

Aikllt oMıamıştı.r. Rll& tebl'iğia. . ~utahya, 2 AA .. ) -:- İkıtı~ad Ve. cLeki Ahıan taMrUZo hiç bi,. tıenılkl Y~i te&isleri üzerine :inflak ve vukua ~ olao çupıfln&lar C'.1i.f.f0rd Wamook; Panama kanalı 
:rıe Y"f.Bi isimi• uk.redüınemesi ma kili ?ll'Tl Da~ maıyMindekı z~v~- byıd.e~. Ruslar cluımaıdan yangın bomlbaları atmışlardır. ev~ iMıifa.de l:ıııılkımınd.an da. cıv~~ .. T~doga ~~i yem 
nidaı1dıır. la birlldtıe dün ., TaVFlnlı Lınyıt bqıai6ı taıa.r.rwia1' yıapmaku.dıır. Deaidenle ba ehemmiyeıtl~ ıelW'Le.r arzedecu • denız ll89UDUD açılı• ıtöreruni yap. 
Almanı....r Kl~a"\:ada Rus --· havzasıııdıa tetltilca~ bulunmuş u_~._Urı mhalJer miiıımnadöven bir ı /ı. ~.......... • Seeb • 6!.. m.ıştır. ,. ~- " .n...... ftı...-. D..ı.;- · ·..:ı- V ,._ -.1 ~.....,,"""" gecesı r!.lg,ge ın ... y . den" " .. 60 " ·b· 

zilerine nüfuz eıt:mi~er ise de bu ': ~..... . '"'5 '.4 ... usaza gıl.K:'n e. ddsı öbüriiae ~~- şj,malim:ie Alınan ileri karakol e. 2 - Uzadtdıojuda: enı :Z ussuı. ~ g 1 re. 
hü __ ,_r _;-.J.n;...tia .... ,......_-;.. kil cradaık.i linyit ocaklarını da tef v-.a....._,,_,, _ __.._

1 
~~!..! _ •1 .

1 
. t_ . ..:ı· .ı.. ...... 

1 
g cL..ı.. .-L ~ L~.J! __ ,_. • b kor sayılabilecek bır muddetıte ya-

1.:uıwa ...,........'° ........ ""P._· lif ~ -.ua .... ..-·- ıuuo~ ...-- mı erı e serı .uıguıı: """"an araısm. .,.,.,.. ~.es. na~nmn u lrnıdtır B" leşi& Am :ik donan 
Simltye.nSkaya .mdlkaemda · la-rı yu~or: da bir çarpışma neticesinde botlar tıuızda inlip.f eıy\emekte olduğu, pı ·

1
art[ il ~r ~ zl bot 

Almanlar Donu geçmeğe muvaffak J 1 p •t k .Ç..P~ olaianüetü şidickıt- dan biri batırılmış ve diğerJnde batı AvrupMiıa, Akdenizde ve At.. ~ .~. le ~k~ 1~ 
olm'U§lardır. Şiddetli çatpttmalar . apon ar ası i ta liıdir. ~ kcyı•ıeı ele eeçinneık i.. yangın çıbrı~ır. ._ OkyanUMmda. man yllc ve ıçm us o araııc ıac ır. 
yapıJanaBdedr. çin Aı'lmım1aır tara.fıın.dan yapılan te. 2 Ağustos gecesi Fransa .sahllı uırlar za.rfında meydan-.ı ıehnit o.. • 

KtııÇeV!bya ve S.1*da !iiddetl'i harek~ta geçt·ııer tdbbiilıler Sov,- kuvWJtlerioin çe • açığında Alman ileı-i karakol ge. len büyük medeniyet eıtederini, gü.. 20 hın Alman kadın 
muharebeler devam etımaıtedir. - tİD ~ karıılaJllDebadlır. m. erile İ~ilız s.?r~ botları ve gam nıalw11z voe gay.rimuha.rib büyük bir ğ p 1 

Vomne;ie yalaız mahalli çar • • J-lıer mdVıi, her 'tıepe ve her vidi :için botlan arasında bir çarpışma ol- irwı IWtleısiO:e birlikte dwmadan ve ÇOCU U O on yaya 
pışmalar vukua celmektedir. Şid - . (Battanıfa 1 mel •~>. .,.rı ayrı çarpıpalar yapıhna:kta - muş, neticede iki İngiliz seri botu malwa uğrapıın amamız bi.r hava gönderildi 
&rt1i AJıman hfu:umları tardecHnnş m.ırem ~ı. J~pc:>nıla.r mçıın dlr. Alman1ar aiıır' ceııyıb1ıılra ujııı. muhtemel olarak tahrib edilmiş ve denizaltı muharebetıinin dev.am 
tir. çolt fma ~ vernuttı. ~vue : )'IOıi1aır. baŞka botlara da tam jsabetler !kay edip gittiği ve Ml'Sb' cephe.inde Lonıdn.,. 2. (A~) - .. Pokınya 1-

Alrnanlar ilerleyişlerini korlwnç tı.fyayı. ~ eden bu yena tdıll Bir mubafız kıt'uı bir gün zar. dedildiği ,görülımüştür. Alınan tuıv fiipld, miiteredd"d ve A fınatta jansının bildiniıgaıe gore batı Al. 
kayıblarla ödemektedirler. lrıe. Paeifiltlıe heb baıltyalıberi en ftlrldla, bir karllf bopıra.k veımebizin vetlerine hiç-bir ~y olmamış'tıır. irlfMa m~a b"ır sü1tiinetin bü.. manyaya kaışı İngiliz hava inw-

• f~ hıwa vıe .~ra muharebele_ • 16 c1ü1fmıaın ~a dayemn)f • Şiddetli bir akın küm .mmekte buhmduğu bugün • v~ taanıızları t:iddetlenıdi. 

S etlerl•n mukabıl ırinin cemeyan eiUiii bu haftaının nı • toır. leıdıe Uzak-doğuda da Japonlar be. ğindenberi bu çevreleaien Po.Iaı.. OYJ . haı,,etinde ifta oltrnmalttadıT. Bu Hıwaı w pCradle bvveder.ile des. galc.I~~·-;-> - ~an u • men ummni denebilecek bir duır .. yaya ~en kadın ve çocı*la. 

t 1 
halta ~ Jaıpoınla.r, Avuetralya tlddlanıen biır Sovyet tank ~. k &ııde ~azar ;;1 v 

1 er • gunluk dıev.reai geçirir gi>1 eörün • rın sayısı artm ~ır. aarruz arı ~ldrllnıe 13 alt~ • ya~~.ı,taırdJr. ;lddetlli bir hqılı.k taarnız yapml§. ,:1~ birme, e;e :tu 
0:'1 ı!ı~ mektedi&ır. japonllar batti, tarki cL~r:nstraedtoc Zeitung> ga 

&da.r*n 9 u Da.rvın. e, uçu T owm 113 üacü Alımıan piyadie tümenini ıwk k ~ b" op a Çmd.e ~ oldukları harekatı zetesıne gore 20.000 Alman kadın 
vlle" e ve biriı Portfıedland" a tevcih keıçmaık zıonmdla bızakmtftlr l.rıd lllas:;:' • taj.ma lap:1 · bile dWduaa- ai>i bir •ayet takın ve çıocuAu Poman Lodz"a gönderi,L. 

Vorenejde ihtiyat ~. Kokoda etrafı.ndaılti Ja • LaDdraya söre . ~ lı ~Uir ~~ı ~-- mııAardır. miştir. 
k 1 pot) ~ d_:Uuınılmuttur. ~ 2 . (AA) -. ~iman i- ~i. an ıwva t>et • Bu d~ --.ı.eanin izafi 

u YYet erini b. -ı- ~ en Z'~ ~·- m cenu.. hk ellman Taıpodar öki N)'l•lnkı voe niııııbi hir .. iMe t~ edihneıııi Fransada komOnistler 
kuııanı1erıarmıı Acıklı ır o um bumda - cemlL doiumnda t~ f-* oırnaeı lıtimalınr kaydetmek. tazım cdec:eii bıbii.dir. ÇiiDkü ı·. taaliyette 

B liıı 3 (A.A) Ş li&r. Alnuıır .. r. Proleıtank't aldık. tedir pcmla'I' bir 'tlMaftaa, Paail• Okya • 
. . er meıllez kem -.Dd aı'dı. ~- (.......-ı ı inci •Jfada) lar1111 bldimıiıııılen:Uır. Londrada bu.. · Franae üaeriade ~ 4111 rimaf kımuncWri Ale. (Ba,tarafı 1 inci IA7fada) ':run .. 31 T mı ~ ~ bir tıeelalıiir vyandll"mış ve Milli Şef C1ka tey.ild edıeodt biır haber y~. Lcmdıra 2 (AA.) _ Hunic.a • out acı.a..rJDdalci aaeri duırumlıaırı. söylemekte iken, üç pol!s me!D"..nıı 
ar~düim~. ~m~ ~· y....._İ.:llİ ~ meıbımıun Faıkat. h-.ber doiruı :iıee. bu hll'lle1cıe • oes av. bomba uçaklarile bir çok nı teıkvi.)'ıe etmit ve 1 Aiuatos tarih. bu kadını tevkif ~tmek istemişler. 
~~ 1Y1e ..ı-r iştir. = 1lil 1 is . h-ıederini b&:limr:..!L..ııdir .. ti piyadedım uzıaklarcla tdt başıına .nitfir a..mla.t-ı dün ö:=.ıedıen aonra li bir Vqıincton te'lgrafına göre hu dir. Fakaı bu esnada, kadına refa.. 
.&All\.~a.ye ut: a taattuz · -~ ..,.., ~ dıl kuvvetler ı t -.- 1 e ··-.- •• dalard müb · 1 ·k· · - ..ı _ -.l - "dah 1 d 

' Sürekli yaimurlar dindikten r,on Haricistrflle mmhlıeaf v.aziEelenie zı ı yapm' ~. ~ Franıı.a.da demiryon ... ·~ bat- 7o b" ~-== b" ~--o an , ııslınae kat t:'Uen uç.~n.ç\ mştu ; ~· ~ e. 
1 ra Alman lkuvvet'ler fiddeW b" t,.A--.. ...a hükametin Sofya J .ka bedıdllere 'hlım'nllZ etmi,leıdir. Da 111 ...- n .ıı:uvvet top anıl§ re'k 20 el sı a mı ır. O ıs er. 
mukabil taarruza ~k Rusl; e1,;ı;iiQ:~)'Wı edillmit. .... .- M Vişi hükumeti ngil- be .onraı, Sp~··e' -refakatinde bu dlckuk!1aTı g"bi bir tara~ta~ da Çin. ~~~isi ağır ~aralanmışt~ .. ~inli 
iter tarafta geriye afıınlştır. gra.d "\ile &.lin büyük ~:&&er.inde • • Lnan Boeton bombs uçakları da de. Fderıııenlc Hindütanıın.dla, gıogsun&;n.yedi kurşun, d~~ı ~r 
. PeŞte 3 (A.A.) _ Macar ajan .. lıiJilıe•\Bt-n wın M~ ıtt. tereyı protesto etti ~ dıoklamt bbmbalamışlu • ve Bimumy.da itıgaJ eyieınq _?lduk.. nmdan iıkı ~urşıın.. ~iştir. Bir 
sıam tıüdiııdiğine göre 8*erl kay. mitti. Bukmduiu muıhitllerd.e kıemli.. Madrid, 2 (A.A.) - İngilterenin d !r. Boeton uçakların.dan dokuzu ları ..tııı.Aut te,kitltlandtmıap, bu Alman ~n r~~~- Halle ~ 
n*lar büyük Don dirsejinde ve llİIDİ endirm v.e hmmet ~kin eden Madırid "büyük eM;i.si M. Hoare ile dbltti:r. ..MLw•" msıeibiini ~ı-er i.tifad~ sında da btıl' k Şi olmuş, altı kiti 
Yoronejde cereyan e.tmekte elan 11*8luım benm 59 J•ımda bulunu. Fransız büyük elçlai M. Pietrı duın -~ edilebilir bir ita.le koyraeia ça1ıt • yaTala.nmıştır. 
~lerin 9e'-.ıkü1eeı:Yfi ehem- yo.t.L Ölümü memleket için bir zı. uzun bir mülaka.tıta bulunmuŞiar.. Mugwla:la iki şiddetli f LAN 
mi_yetini tebaıüz ettirr.mektemrler. yadır. dır. 

amııar bm'alarda ib.tiyaıtlannm Umaıeııi yallln Büyükadıld.n mô M. Pietri, Vişinin b:r protestosu. yer sarsınbsı oldu 
-~ tıın- kımıını kull.amnakta • ttiııle iıllanlda naıkledtile.::ek ve na. nu M. Hoare'ye venniştir. Bu pro. 

&na.r. Macar •e Alman a*8i "'1' ....,zı Be,wrlıd mmiainde kıiıodıkhıa test.oda Franmız bau~ı gemilerinin Muğla, 2 (A.A.) - Bugün saat 
~ mOıhim ve ta-ze Rus kuv. eorııra Şelriıdaiie defned.ilecektir. Breta.gnıoya açıklarında İngiliz tay 13 te; ve 13 ü 3 dakika ~çe iki şid 
~ ~ alako)"ID;ııktacı.r". Keıdn .a.;-.e Wia taziyetleıi. yarelerinin taarruzlanna ~ deW yer sarsıntısı olmuştur. Ha. 
ıu:. - milU .-.rız. iddia olunmaıktadır. sar ve zayiat yoktur. --· 

Ota llM&&llMIU w Ja-.Areler ekal~ lqB w aurnl t.alelte a1ım·•Hr. 
hı&aUlerin en Pe st.8.H! aiinüne ka4a.r Anbnda celteel oN8 ıa•.ıılMkıeı o. 
kal ..uıürllllD8. ebl kanıl UR! ear'1anJu hnl mRualeda •lrllkte miiraea. 
•Ulın. X.,ıııl ft bltal ..,-Uan Ankara Lv. Amirlltl ft htaalNal LY. lmirUll 
........ • • ...... ........ .111 • .,, •• 



Hli:SABLARI 
2 ik.ino1teşrln 

Ke!p.desine ıcya.'UaD 

ikramiyeler: 
1&det1000 lirahk 
1 » 599 il 

2 )> 250 • 
H » 100 • 
10 • 58 il '\. 

40 J) as • 

Kocaeli Vi:a~retin ·· e:): 
Hel'eke Uı.ı;ı na.mile maruf Herekede Ha~ı 1IüSt>yin iııJerl mevk!1n.:J e 1750 

ın.eıtre murabba• a.ra.zl d:ıhlliniltki taş oca.tı lbe5 sene müddetle ruhsata bağla. 
t:ıacaklır . İhale Atust-08un 17 inci Pua.rtesı güııü sa.aıt on birde vilayet maka. 
mında ika.palı zarf w;ulUe yapılacaktır. Mı.tvakkat teminat ya.pıla.ca.k teklifin 
yüzde yMi buçuğu üzerinden hesab edilerek vcrllecclut.lr. İsteklil~rin ıo gün 

t:ikredi~ saatıten bir saat evveline ka.dar tddif mtıktubları.m Tica.re~ Oda.sı 

iıayııd vt5ika&ı ve muvakkat temin~ He birlikte viJ.iyet maka.mm.ı. vermeleri, 
p.ı-tıı.a.meısi.ni sörmek ia4.eyenlerin de Encümen kalemine müra.ca.atlan li1rnıdır. 

T-eldif melrlublan pasta ile ~önderildlti taltdinle vaki olacak gecikme kabul 
edibnez. <ı8169ı> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA S1 
Karuhış tarihi: 1B88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira31 
ŞulN ve 1ja1U adecli: 265 

Zfra.i ve Hcari .iter aeYi ı.a.11.ka. mı&a.meleleri 

r"AKA tSif<if\ rir"<t:NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEriiYO~-t 

Ziraat Ba.Masında ıı.umbara.h ve ılıbusız tasarruf hes.i.blarında en 
a& 50 lira"'lı lnsıunanla.r"' senede 4 defa oekHecek klll''a ile aşa.iıdaki 

plana sere lkra.ntiye üitlılacaldır. 

' Aciod J-000 Liralak 4..000 Lir' 

' • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

Dikkat: Resa.bla.nndaki ~lar bir sene l9inde 50 Oradan 
d iişmiy~nierc llı:ramlye çık:tıiı takdirde % 20 fazla.sile verilecek~lr 

Kur'al&r flCDNle 4 defa, 11 Mart, 
kanun tarihlf'rlndf! çekllecelı:tir. 

YEŞILKÔY 

Nuri Demirağ 
Tayyara alamnda 

Ba a.yuı 23 üncü. ı•a.zar rünü BOUcu ve 
,.apı.oı talebeler a.r.ısmda tayyare ve pli. 
nör m~ları yapıla.e.:ık, mUlıifatlar 
fevııi olıma.c.ıktr. Gösterl ve yarışlara 

saat 14,30 da başlaııa.caktır. 
Vata.na diişm.ı.n teca.Yü'llünden masun 

bulundunnak i(lin ihtiyat elema.n !Yetir. 
tlrımek ga;yesine matuf ve Tiltk delikan. 
h1anna. yaraşacak yegane spor ~u ruıvi 
ha.rekeıtledir. 

Her Tüı1c ce&lt- s,.yredebllir. 

(TIYATBOLARJ 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin. berabeT 
Haırbiyede, Belvü bahçesinin 
a1.aıturıka kısın ı nda bu gece 

« ASİLZADELER » 

Yaz.an: Bedia Fon Ştatzer 

11 Ba.zira.n, 11 Eylhl, ıı Birinci 

Saç bakımi güzelliğin en 

!birinci ıaırtıdır. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede satılır 

ffER ÇEŞİT KLİ~ELERİNİZİ . 
ISTANBUL 

KLİŞE HANESİ 
ANKARA CAO. CAGALOGLU YDl<USU-29 

UCUZ,ÇABUKvETEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR 
TAşeA siPAnFiiii/sViiifLA 6ÖNotnlii11 

SON POSTA 

itpçl Aranıyor 
lstanbul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden 

işietmel.erimiz Şişli tamirhanesi l~in cö.stıereoeğj ehliyete göre satte 40 ku_ 
nışa k:a.da.r ücret verilmek suretile 8 tesvl.veci. 9 tomacı. 9 t&ııekeci, 3 planyacı, 
3 kayna.lcçı, 3 dökümcü ve 9 bobinciye ihtiyag vardır. 

Askerlikıle alAkası olmıyan istelklllerin nüfus hüviyet cüzdanı., hüsnühal ki\. 
tıdı. 4 adM vesika. rotoğTafı ve ş~e kadar çalışm.ış olduk.lan miicsseseler. 
dıen alınmış iyl hizmet vesika.Iarile birJikte 4.8.942 Balı günü saaıt 14 den 17 ye 
k.alılar idarenin Metro hanı rıemin katında.ki Zııt İ,.5].eri n Sicil MUdürlüğüne 
miira.caatlarİ lüzumu bildirilir. «82Glb ' 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şartları 
1 - Okuhmıuza Jıastabakıcı ve hem,sire 7etiştirmelıı üzere Anka.rada M. M. 

V. tarafı.ııda.n 1939 senesinde açılmış olan ha6tabakıcı ve hem.şircler okuluna bu 
sene de 45 talebe alınacaktır. Okııla cirmek arm edenler bıılundukla.rı maha.I.. 
lin va.lilitlne ve ka.yma.kamlığma. veya. askerlik şubelerine dilekçe ile müracaat 
edeceklerdir. 

2 - 3433 sarılı ka.nun mu.cibioce bu okıılda.n mezun ola.ca.k.tar, memur olup 
teka.üdiye aılacaklardır. 

3 - Miezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hasta.hanelerin. 
de yapacaklar, ond.ıLn sonra. a.rzıı ederlerse mcmldı:ettekl bütün sıhhi teşekkül. 
ler kendilerine açık ola.caktır. 

4 - Tahsil müddeti üo sene olup bu miiddet lçi.ııde ı>kurlara ayda bes Ura 
harç verilecektir. İaşe ve ilb:ısları tamamen oro.la. a.ld olae1Lktır, 

5 - Okulda.o mezun olanlar barem kanununa röre 20 lira. asli ma.aştan baş. 
lama.k üzere ~ alaca.klar, ve bu mikdar gitti.lq,ııe poğ'alacaktır, Bu zaman 
da.hl mse, clydirme ve barınma. ord11Ya. aid olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül 942 de tedrisata ba.,!aya.ca&tır. 
'l - Okula ka.yıd ve ktıbul şartları şunlardır. 
A - Türkiye Cömhuriyeti teb&asından olma.ti, ve Türk ırkıodan bulunm.a.lı:. 

B - Sıhha.ti yerinde olmak ve durunı.u her iklimde vazife görmcğe rnüsaid 
bulunma.k. «Bunun her ba.nri bir basl.abane sıhhi heyeti raporile teı.bit ettir. 
ınek ve evra.ka bağlama.it lazımdır.ı> 

C - Okurun talebe y:ışı 16 dan aşağı Te 2-2 dıen J11ka.rı olmayacaktır. 

D - K endisi ana ve babasıuın iffet ehl~n ol.ma.k, «bu vaziyet polisçe ıev. 
sik eUirilerek evra.ka. bafla.nacaktır.ıt . 

E - En &'il orta orul tahsilini bllirmlş olmak. «Eleme tmtlhanl.annda mu.vat. 
Cak olmak şa.rtiır. » vey'l. bu derecede tahsil gördü.tünü isb:ı.t etmek «tasdikna. 
me veya bunun tasd ikli bir sureti. Muameleli evrakına eklenecektlr.ıı 

F - Evli veya alş;ınlı buhınnuma.k, uenelee evlenip boşa.nanlarla. kO<'ast öl. 
miiş olanlar ka.bul e:Ullr.ı> Buna. ald medeni ha.ti blldirlr milsbit ewa.k lreza. ek 
le~cektlr. 

G - Okur sıhhi sebebler dışında. okıılu kendiliğinden t.erk ettiği, eylenme 
suretJle veya. dli'~r i.nzib'.l.ti sebeblerle okıılda.n çıka.nldığ'ı, altı senelik. mecblll'İ 
hizmetini ya.pma.dı~ı veya. tama.mla.madıkı veya.had sıhhi sebebler dışında oı. 
karıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek oıekteb masra.flarını tama.men ödeyece. 
ğine ve göı;ıterditı vcil.kala.rın tamamen doğru olduğuna dair noterllkten tas. 
dikli ve kefilli bir ta:.ı.Jıhiidna.me verecekUr. 

8 - Yuka.nda.ki (ienıiti ha.iz ola.n okur okula lmtiha.nsız olarak kabııl edile. 
cBıtir. 

9 - Yukanda.ki maddeler mucJbln~ evrakının mUJl.Dleleslnl bitirenlerden vl. 
[ayet veya. kan merke-ılerlnde oturanlar bu ma.ka.mlar ve111. askerlik şubeleri 
vasıtasıte eVTaklanm doğrudan doğruya A:nJrat-a Ordu Bastaba.lucı Hemşireler 

Okulu Müdürlüiüne ıönderecl!klerdir. 

10 - Müraea.atl:ırm Atu.9tos 1942 niha.retine kadar eooa erdirilmesi 11. 
zımdır. 

ıı - O'nrrlarm kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlar tara.fında.n kendllct:'ln .. blldlrlle-lo.iolr. 

12 - Kabul edtleeeklerht okulun bulunduğu Ankara.ya. kadm.r &"elmek ve o. 
kulıla. tekrar ya.pıbca.k sıhhi mna.yenf neticesi hastalık.lan t ebeyyün edenlerin 
memleketine ırttmek için masraf edecekleri yol para.tarı kl"ndllerine aid ola. 

c:ıktır. «544.'1802ıı 

Askeri posta 8734 K. satınalma 
komisyonundan: 

l\'nlıtan Cins' T. Bedeli İlk temina.tı Eksiltme tarihi 
Lira 

18000 kilo Sab1111 13680 lOZG-00 10/ 8/942 Pıwır~sl 

günü 11.30 da. 

18000 kilo TM şeker ve1a 16650 1248--75 10/ 8/942 Pa.zartesl 
kesme şeker 20250 1518-'IG günü 11 de 

500 kilo Ça.y 8'750 656-25 10/ 8/942 Pazartesi 
cünii 10,30 

Yukarıda. cins, miktar, tahmin bedeli ve ilk temina.tl.arı fa'llllı üç kalem er. 
zakm hizalarında. rösterilen gün l'e saa.tleroe ka.palı zarfla ekslltmeleri yapıla • 

ca.ktır. 
2 - Bunlara aid şartnameler Anka.tada deni2 leva.zım müdürlü!futde, ista.n. 

bul.da deniz levarz.un satın alma komisyonunda ve Çana.kkalede aSkeri posta 
8'734 K. satın alma. komisyommda. röriilebilir. 

3 - isteklllerin kanuna. uygun olarak tanzim edecekleri kapalı tekliflerini 
Ca.na.kkale askeri posla. No. 8134 K. sa.tın alma. komisyonuna. göndermeleri ye 
postada. vil;i ola.ca.k reelknıelerln kabul edilroiyec.eği ve tekliflerin niha1et ek • 
sUtme tarihinden bir sa.at evveline kadar verilmiş olması. «'7950ıı 

Kırıkkale satın alma komisyonundan: 
İhale 

Oinsi Miktarı I"\yatı Kaıt.'i teminat Glİil saat 
Krş. Snt. Lira Kt'Ş. 

Pa.tlıca.n 60.000 kg. 20 1800 00 20/8/9-12 15 de 
Paıtates '10.000 • 25 2625 00 20/8/942 15 de 
Kabak 10.000 ,, 15 225 00 20/8/9'12 15 da 
Taze fasulye H .000 ,, ~ 1200 00 20/8/942 15 de 
Domates 15.000 ,, 20 450 00 20/8/942 15 de 
Taze lbtber 10.000 • 20 300 00 20/8/942 15 de 

)) ba.m:ra 10.000 ,, 40 600 00 20/8/942 15 de 
Kuru sotan 20.000 )) 15 450 00 20/ 11/942 15 de 

1 - iııa.ıe giinünden itibaren 2/Teş. 942 sonuna. kadar era.t isti.hkakı olan 
cins ve miktarı ile 1ha.le gün ve muhammen bedeli ile kat'i teminaıUa.n yıı.ka 
rida. göster~n 8 ka.lem sebzenin hizalarında.ki ırün ve sa.aite ı>aza.rlıkla ta.ıibi • 
ne gTııp müdürlüğünden müteşekkil sa.tm aıbna komisyonu tara.fında.n yolla.· 
ma binasında ihalesi yaıınJacaktır. • 

2 - Ta.Hblerin yukarıda. ~ılı ka.1.'i temin.atıannı ITUJJ müdürlüğü mııha. 
s~ğine yatırarak .ma.kbtızla.rilc 2490 sa.yılı kanunıuı 2 ve 3 üncü maddele. 
rlndeld yaaılı vesaiklerüe birlikte ~ gün ve saatte komisyona. müra. 
ca.a.tla.n. 

3 - Evsa.f'lan Ankara. askeri fabrikalar LeYa.zım Müdürlüğü ile İstanbul 
askeri fabtika.lar yollama. sa.tın alma komisyonmıdan ve Kırı,ka.Je ll'llP mü. 
dürlüğü sa.tın alma komisyonlarından ır ':irülebilir. (8060) 

istan bul hava mıntıka depo amirliğinden: 
ı - Ha.va birlikleri ihtiyacı ~in 18 a.ded 500 kiloluk ve bir adt>d 200 kiloluk 

baSkül pa.zarhkla sa.tın alınacakhr. istekliler kai'i teminat tutarı olan 990 ıt. 
rayı Ba.lnrköy malmüdürlüğünc yatırarak ma.kbırzları Ue birlikte 6.8.942 Per. 
&embe gıönü saat 11 de Yeni Postahane kar,şı.sında. Büyük Kmıwıyan han ikin. 
el kat No. 9/10 Havıı Sa.tın Alma Komisyonunda bulwıma.la.rı. 

2 - l!'enni ve hususi şa.rtuameler komlsyonda.n ötrenilebilir. d06·l,ı 

Aiuıtos 3 

~ .. , -KURTULUŞ--. 
CAM ve ŞİŞE FABRİKASI · ı SADIK G~RTUNCA 

-•. M. REŞAT DOŞONOR 
Gaziler Caddeıi 1251 nci Sokak No. 48 

1ZM1 R 
Her türlü Lcmıha, Lamba şişesi, Suxahi, Kava.noz, Çay bardağı, 

Göz.: ve at boncukları ve 1b~lı'.imum Zücaciye edevat ı. 

Her nevi aipariı derhal kabul ve deruhde edilir. 

Te~raf: GÜRTUNCA • IZM1R Telefon: 3732 

İkramiye ikramiye 
Miktarı Tutarı 

Ura Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

20 2.000 40.000 
40 1,000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
400 50 20.000 

2.000 20 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160000 - - -
86.947 Yekun 

Tam bilet 2 , Yarım bilet 

İŞÇi ALINACAK 
·eOvOKDERE 

KiBRiT F ABRiKASI 
MÜDÜRiYETihDEN: 

Kibrit fabrikası İçin aşağıda yazılı tartlar altında erkek, kadın 
ve çıocuk işçi alınacaktır. 
1 -Tekmil fabr~ka işçilerine iJ günleri parasız sıcak öğle yemeği 

verilir. 
2-Ücretller: 

a) Erkek iıçllere: 

Norma.! mesai saatleri için eıkdk işçilere yaptırılacak İ şin 
mahiyeti ne göre saat başına ü.crelt hesabile günde 100 
kunıştaın 1 70 kuruşa kadar. 

b) Kadın iıçilt're: 

Norm:ıl mesai saatleri için ka.dın işçilere yaptırılacak işin 
ma!Uyet [ne göre 75 kuruştan 1 1 O kuruşa kadar. 

c) 12 ya;ından 16 yaıına kadar olan erkek ve kız 
çocuklara: 
N 1 · l · · · k ;..,._iJere saat başı ücre. orma mesaı saat erı ıçın çıocu "'f'S 

ti hesabile 65 kuruş. • 
d) Tahmil ve tahliye, avlu lr;il~ . .. 
Bu kabil i,lerde çalı<ı nls.ra i.fin roahiyetıne gorc 150 lcu. 
nı:Ştaın 1 70 kuruşa kadar. 

e) Fazla mesai ücretkri: 
· _,,, _ fabrikanln günde y 

Koord ınas.yon heyeti karan><> o. 30 . A apaca. 
cağL 3 saatl ik fazla çalışmaların 7~0° k zammka ılave edil. 

l 100 1 uruşa adar .. 
.dik.te nı<>rmal me.sai i e • k d 75 • ucret 
alan bir işçiye 150 den 250 ku:rrro \ar; -11 O kuru. 
şa ikadar alan bir i~iye 1 l O •150 • 17~~ kadar, 65 
kuruş alan işçiye 95 kuruş, '-adar .. d u1.nı~ ka.dar 
1 · · 220 250 kuruşa ,. gı.m e lk verı'}.a a an ışçıye - · " -

ce&ttir k " .. l 
3 K • · . . .1 'd obna uzere ucret er f brik d 

- anunı vergıler ı ~çı ere aı 11 h .. kümlere göre h ' a a a-
lrili tal:imatınamesmde yazı u er 15 günde bir 

ödenir. · · k dileri temin ederi 
4 - İşçiler, ya.tacak yerlerkı~ı den Buyu" "k.Jere Baher.k 

B .. ii ;;ıere e 0 
• çeı ô 1 5 -Talip olanların uy "d" · tio:ıe nüfu _._ Y Yo u üze-

ri:ndeıki kıihrit fabrika.~! mu untmyel . ıı· s {_e<Jıtereleti ve alt ı 1 
fıoıtografla beraber muracaat e e en an <>um.ur. 

TESViYECi, TORNACI, F~E~ECI ALINACAK 
d 'relerde veya fo'bıııika tamidtan~ d 

Kibriıt imal eden . aı olarak çalışmak üızerc birin~ :ı e makinist 
ak" . t uavı.nı ,_, a'n ı f t • . 

ve m mı:& tn iye ihtiyac vardır. Fabrikada Yapti ~eCJ, 
tornacı ve fr~ec kleri ehl;yete göre maaş ve acak ımtıhan 
neticesinde. gö.9t~~eceTal~b olanları n vesailkle bi;li~ 'Jaat ~a,ı ücretle
ri tayin echbl~: ıtıır~üdürivetine müracaatları ila tel Buyükderede-
ki ki1l>rit fa n as n ° unur. 

...................................... _.._ ....... ---...... ._.. ............. 
Son Posta Matbaası: Ne"-rİyat Müdürü: Ziyad T Eb:· .. :···········-·-,, • ll2:.ı:aya 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 
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